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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συνεχείς προετοιμασίες από τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας ενόψει της επικείμενης 

κακοκαιρίας. Προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών και η πιστή τήρηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτική Προστασίας. 

 

Τις επόμενες ώρες και ημέρες και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας θα εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις, 

τους ανέμους και τον ισχυρό παγετό. Καλούμε λοιπόν τους δημότες μας να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που μπορεί να 

προέλθουν από την εκδήλωση των προαναφερθέντων  έντονων καιρικών φαινομένων. 

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κατά την 

διάρκεια των χιονοπτώσεων :  

 

 Διατηρείστε την κατοικία σας ζεστή και παραμείνετε σε αυτή όσο μπορείτε. 

 Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα. 

 Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. 

 Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα. 

 Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. 

 Αν οδηγείτε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση είναι προτιμότερο να 

αλλάξετε πορεία. 
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 Όταν οδηγείτε τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. 

 Για να αποφευχθούν ζημιές λόγω παγετού σε υδρόμετρα και ιδιωτικές σωληνώσεις 

ύδρευσης, μέσα σε αυλές σπιτιών, θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα όπως η 

κάλυψη/μόνωση υδρομέτρων ή η εκκένωση των σωλήνων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 Περιορίστε στο ελάχιστο τις μετακινήσεις σας. 

 Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε 

με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας 

χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή 

που θα ακολουθήσετε. 

 Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις. 

 Αν μετακινείστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς 

λόγω της ολισθηρότητας. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα 

και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά. 

 Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη 

παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί 

(«γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής 

και καλέστε υδραυλικό. 

 Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά 

στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε 

αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό. 

 Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις 

απομονώσετε. 

Να τονίσουμε ότι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας βρίσκονται σε πλήρη 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των επερχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με 

το σχέδιο που έχει εκπονηθεί από το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.  

Επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχει επιφυλακή οχημάτων για την περίπτωση που θα χρειαστεί 

μεταφορά πολιτών ευπαθών κατηγοριών. 

 

Εν κατακλείδι και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων μένουμε 

ήρεμοι και υπομονετικοί, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των 

αρμοδίων υπηρεσιών, διευκολύνοντας έτσι το έργο τους. 


