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 Απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων εντός των ορίων του Δήμου Δίου-
Ολύμπου 

 
 
 
Η χιονόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου, 
δυσκολεύουν τις μετακινήσεις τροχοφόρων οχημάτων, εντός των ορίων του Δήμου. 
Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Δημοτική Αρχή εξαιτίας της χιονόπτωσης και του 
ισχυρού παγετού που έχει δημιουργηθεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.  
Στα όρια του Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων 
στα τροχοφόρα οχήματα. 
Συνιστάτε η μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες κίνηση και οι οδηγοί-πολίτες θα πρέπει να 
μετακινούνται μόνο σε αναγκαίες περιπτώσεις. 
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ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 



  
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017 

 
 

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του παγετού και της χιονόπτωσης  που σημειώνονται 
στο Δήμο Δίου-Ολύμπου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου μας, ΔΕΝ θα λειτουργήσουν την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017. 
Επίσης ΔΕΝ θα λειτουργήσει και ο Δημοτικός Παιδικός σταθμός Λιτοχώρου. 
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Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανακοινώνεται ότι εξαιτίας της χιονόπτωσης - παγετού, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Θεσσαλονίκης), ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, έχει 
ως εξής: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του 
Νομού. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του 
Νομού. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ: 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του 
Νομού. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ: 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, δεν διεξάγεται: 

 στην Εθνική Οδό Σερρών / Δράμας, από το 37ο χιλιόμετρο,  έως το 52ο χιλιόμετρο 
(όρια με Π.Ε. Δράμας), 

 στην Επαρχική Οδό Προμαχώνα / Αγγίστρου, από το 1ο χιλιόμετρο,  έως το 10ο 

χιλιόμετρο, 

 στην Επαρχιακή Οδό Σιδηροκάστρου / Καρυδοχωρίου (από Φαιά Πέτρα έως 
Καρυδοχώρι), 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού. 



Στο λοιπό εθνικό οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων: 

 στην Εγνατία Οδό από Βέροια προς Κοζάνη από το 253ο χιλιόμετρο μέχρι το 227ο 
χιλιόμετρο (Κόμβος Πολυμύλου), 

 στην Εγνατία Οδό από Κοζάνη προς Βέροια από το 227ο χιλιόμετρο μέχρι το 240ο 
χιλιόμετρο, 

 στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης / Βέροιας / Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), από 
τη Βέροια έως το 98ο χιλιόμετρο (όρια με Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης), 

 στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης / Κοζάνης (μέσω Αλεξάνδρειας) από το 66ο 
χιλιόμετρο έως το 76ο χιλιόμετρο, 

 στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Σελίου, από τη Βέροια έως το 26ο χιλιόμετρο 
(χιονοδρομικό κέντρο Σελίου), 

 στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Δασκίου, από τη Βέροια έως το 43ο χιλιόμετρο 
(Δάσκιο), 

 στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Κωστοχωρίου, από τη Βέροια έως το 19ο χιλιόμετρο, 

 στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Κυψέλης από τη Βέροια έως το 29ο χιλιόμετρο, 

 στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Σκύδρας από τη Βέροια έως 25ο χιλιόμετρο, 

 στην Δημοτικό Οδό Βέροιας / Ασωμάτων από τη Βέροια έως Ασώματα. 

Στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και στην Εγνατία οδό, η κυκλοφορία 
των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ: 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, δεν διεξάγεται: 

  στο δευτερεύον οδικό Δίκτυο από Τοπική Κοινότητα Κερασιάς έως το Χιονοδρομικό 
Κέντρο ΒΟΡΡΑΣ. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης - παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων: 

 σε όλο το Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό Δίκτυο των Δήμων Έδεσσας, Αριδαίας, 
Σκύδρας και Πέλλας. 

Στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται 
κανονικά. 

 


