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Συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η
χιονόπτωση
/ Επικαιρότητα

Συνεχίζεται η χιονόπτωση σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας,
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά με
προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί -με εξαίρεση τις επαρχιακές οδούς Χορτιάτη – Αγ.
Βασιλείου και Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου που έκλεισαν από την τροχαία- ενώ
οι οδηγοί που κινούνται εκτός της πόλης πρέπει να έχουν αντιολισθητικές
αλυσίδες. Συστήνεται να έχουν μαζί τους αλυσίδες και όσοι κινούνται σε ορεινές
περιοχές εντός Θεσσαλονίκης.
Το χιόνι έφτασε στα 30 εκατοστά στο Χορτιάτη και το Ασβεστοχώρι και περίπου
στα 10-20 εκατοστά σε προάστια όπως το Πανόραμα, η Πυλαία και ο Τρίλοφος. Οι
υπεύθυνοι εφιστούν την προσοχή όσων κινηθούν τις βραδινές ώρες και νωρίς
αύριο το πρωί, καθώς αναμένεται να σχηματιστεί παγετός στους δρόμους. Σε
πλήρη επιφυλακή θα βρίσκονται όλα τα εκχιονιστικά μηχανήματα των δήμων και
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΚΜ Χαράλαμπος
Στεργιάδης, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως μέχρι το μεσημέρι οι «οι δρόμοι θα έχουν
καθαρίσει σχεδόν παντού», ενώ απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες
στα ορεινά της Χαλκιδικής, από Πολύγυρο προς Αρναία. «Το φαινόμενο είναι σε
εξέλιξη. Τα μηχανήματα είναι σε όλα τα χωριά και δεν καταγράφονται κάπου
ιδιαίτερα προβλήματα», σημειώνει ο δήμαρχος Αριστοτέλης Στέλιος Βαλιάνος.
Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Εγνατία Οδό, σύμφωνα με
τον διευθυντή Συντήρησης και Λειτουργίας, Ντίνο Παρδάλη, ο οποίος σημειώνει
ότι εκτός από την περιοχή της Κοζάνης, η χιονόπτωση βρίσκεται σε ύφεση.
Στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτης τα μηχανήματα του δήμου έκαναν από τις 2 τα
μεσάνυχτα προσπάθειες να μην υπάρξουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. «Με πολύ
κόπο παραμένουν οι δρόμοι ανοιχτοί», σημειώνει ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης,
προσθέτοντας ότι «ανοιχτός θα παραμείνει και ο δήμος όλο το 24ωρο για ό,τι
χρειαστεί».
Από νωρίς το πρωί οχήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούνται για
τον αποχιονισμό επιχειρούν σε περιοχές της πόλης που παρουσιάζουν υψηλότερες
κλίσεις, όπως στην ‘Ανω Πόλη, στις Σαράντα Εκκλησιές και στην Τριανδρία. Σε
απόλυτη προτεραιότητα τέθηκαν οι ζώνες γύρω από τα νοσοκομεία, ώστε να μην
προκύψουν προβλήματα. «Όλος ο μηχανισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκεται
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κακοκαιρίας», ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
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Θεσσαλονίκης, λόγω της κακοκαιρίας. Προβλήματα καταγράφονται σε: Περαία,
Τρίλοφο, Αγία τριάδα, Ν. Επιβάτες και σε όλες τις γύρω περιοχές.
Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο Πλαγιάρι, την
Πειραία και τμήματα του Τριλόφου. Χωρίς ρεύμα παραμένουν ακόμα, τμήματα του
Τριλόφου και της Καρδίας.

Ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι
στην περιοχή καταγράφονται τακτικά προβλήματα ηλεκτροδότησης και πρόκειται
για ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα ερευνήσει ο δήμος. «Το πρόβλημα δεν
εντοπίζεται στη σημερινή διακοπή. Έχουμε συχνά διακοπές ρεύματος. Δεν
μπορούμε να αφήσουμε την περιοχή απροστάτευτη», υπογράμμισε ο κ. Τσαμασλής.
24ωρη τηλεφωνική γραμμή και μέριμνα για τους άστεγους
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την κακοκαιρία στον Δήμο Θεσσαλονίκης,
οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας
2313 317 930, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
Από σήμερα λειτουργεί έκτακτη δομή για τη φιλοξενία αστέγων, εντός των χώρων
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η υποδοχή των αστέγων γίνεται κατόπιν
επικοινωνίας με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο
231 0 528 811.
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