
Οδηγίες ανηιμεηώπιζης παγεηού από ηο Γραθείο Πολιηικής 

Προζηαζίας Δήμοσ Διονύζοσ  

Απνθεύγεηε ηηο κεηαθηλήζεηο , ηδίσο αλ αλήθεηε ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο , όπσο ι.ρ. 
ειηθησκέλνη ή κσξά. Αλ παξόια απηά ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζείηε, ρξεζηκνπνηήζηε 
ππνρξεσηηθά αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο ζην όρεκά ζαο. 

Δμαζθαιίζηε ηελ θαιή νξαηόηεηα από ηνλ αλεκνζώξαθα ( παξ-κπξηδ ) , θαζαξίδνληαο 
ζπγρξόλσο θαιά όια ηα ηδάκηα ηνπ νρήκαηνο. 

Βεβαησζείηε όηη νη εμσηεξηθνί θαζξέθηεο ηνπ νρήκαηνο είλαη θαζαξνί. 

Οδεγείηε κε απμεκέλε πξνζνρή θαη αλαρσξήζηε λσξίηεξα γηα ην δξνκνιόγην ή ην ηαμίδη ζαο. 

Μελ νδεγείηε όζν δηαξθνύλ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα , εθηόο θαη αλ απηό θξίλεηαη σο 
απαξαίηεην. 

Απνκαθξύλεηε ηπρόλ πνζόηεηεο ρηνληνύ από ηελ νξνθή ή ην θαπό ηνπ νρήκαηόο ζαο. 

Φξνληίζηε ζην όρεκά ζαο λα έρεηε : μύζηξα πάγνπ , θαθό , αληαλαθιαζηηθό γηιέθν , θπηίν Α’ 
Βνεζεηώλ , ηξίγσλν , ππξνζβεζηήξα , νδηθό ράξηε , θνπβέξηα. 

Καιό ζα είλαη λα έρεηε καδί ζαο έλα δεζηό ξόθεκα θαζώο θαη ηξόθηκα γηα ηελ πεξίπησζε 
αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηόο ζαο ή νδηθνύ αηπρήκαηνο , πνπ ηπρόλ πξνθαιέζεη δηαθνπή ηεο 
θπθινθνξίαο. 

Να νδεγείηε αξγά θαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ( 1ε , 2α ) , ηδίσο ζε θαησθέξεηεο θαη θακπύια 
ηκήκαηα ηεο νδνύ. Να επηηαρύλεηε θαη λα επηβ νκαιά. Μελ θάλεηε απόηνκεο θηλήζεηο ηνπ 
ηηκνληνύ , θαζώο κπνξεί λα ράζεηε ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. 

 Κξαηάηε αζθαιείο απνζηάζεηο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα. Η απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο 
ηνπ νρήκαηόο ζαο κπνξεί λα είλαη ε δεθαπιάζηα από απηήλ πνπ έρεηε ζπλεζίζεη ππό 
θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

Πξνζέρεηε όηαλ πξνζπεξλάηε εθρηνληζηηθά κεραλήκαηα. Βεβαησζείηε όηη ε ισξίδα 
θπθινθνξίαο ζηελ νπνία πξνηίζεζηε λα εηζέιζεηε έρεη θαζαξηζηεί. 

 Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνο γηα απξόνπηεο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ νδνζηξώκαηνο , 
αθόκε θαη όηαλ δηαλύεηε κηθξέο απνζηάζεηο. 

Παξαθνινπζείηε πξνζεθηηθά ηηο αλαθνηλώζεηο ζην ξαδηόθσλν πνπ αθνξνύλ ηελ θπθινθνξία 
θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη ηηο θσηεηλέο ελδείμεηο ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ. 

Σπκκνξθώλεζηε πάληα πξνο ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τξνραίαο θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 



Να ληύλεζηε δεζηά. Δλεκεξώζηε θάπνην νηθείν ζαο πξόζσπν γηα ηνλ ηειηθό ζαο πξννξηζκό 
θαζώο θαη γηα ην δξνκνιόγην πνπ ζα αθνινπζήζεηε. 

Σε ζηελνύο δξόκνπο, κε ζηαζκεύεηε ηα νρήκαηά ζαο εθαηέξσζελ ηνπ δξόκνπ, δηόηη έηζη 
δπζρεξαίλεηε ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

Αλ θαηνηθείηε ζε κεγάιν πςόκεηξν θαη ζην δξόκν ζαο δεκηνπξγείηαη ζπρλά παγεηόο , 
ζηαζκεύζηε ην όρεκά ζαο ζε ρακειόηεξν ζεκείν , από ην νπνίν ζα κπνξείηε λα αλαρσξήζεηε 
κε αζθάιεηα ( πξνγξακκαηηζκέλα ή έθηαθηα ). 

Μελ ξίρλεηε λεξό ή απόλεξα ζην δξόκν. Κίλδπλνο αηπρήκαηνο! 

Μελ θαιείηε άζθνπα ηηο Υπεξεζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο (ΠΣ , ΔΚΑΒ , ΔΛ.ΑΣ.). 

 Μελ δίδεηε ςεπδή ζηνηρεία ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
ηύρεηε ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο (ι.ρ. λα ζαο δνζεί πξνηεξαηόηεηα). 

Απνκλεκνλεύζηε ηνπο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο : Ππξνζβεζηηθό Σώκα: 199, ΔΚΑΒ : 166, 
Δπξσπατθόο αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο: 112. 

 


