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Σε πλήρη ετοιμότητα η ΠΕΧ για την αντιμετώπιση των έντονων 

καιρικών φαινομένων.  

Σε εξέλιξη βρίσκεται το καιρικό φαινόμενο «Σοφία» που πλήττει και την 

Χαλκιδική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 3 Ιανουαρίου 2019, με 

ισχυρές χιονοπτώσεις στο Βόρειο και Ανατολικό τμήμα του Νομού. 

Οι  αρμόδιες  για  τον  αποχιονισμό  Υπηρεσίες  της  Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής,  με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη κ.  Ιωάννη Γιώργου 

βρίσκονται  σε  κατάσταση  αυξημένης  ετοιμότητας,  ενώ  τα   μηχανήματα 

αποχιονισμού ξεκίνησαν αμέσως τον καθαρισμό των δρόμων αρμοδιότητάς 

της ΠΕΧ και την ρίψη άλατος, ωστόσο η χιονόπτωση εξακολουθεί να είναι 

έντονη με αποτέλεσμα σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου να απαιτούνται 

αντιολισθητικές αλυσίδες. 

Σύμφωνα με την αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής αλυσίδες  χρειάζονται: 

• Στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (από 65 χλμ έως 95 χλμ)

• Στην Π.Ε Ο Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη)

• Στην Επ.Ο Νεοχωρίου – Βαρβάρας – Ολυμπιάδος



• Στην Επ.Ο. Αρναίας – Στανού

• Στην Επ. Ο Παλαιοχωρίου – Μ.Παναγίας

• Στην  Π.Ε.Ο  Θεσσαλονίκης  –  Ιερισσού,  από  60  χλμ   έως  85  χλμ 

(Ταξιάρχη – Αρναία)

• Στην Δασική οδό Ταξιάρχη – Παλαιόχωρας

• Στην Επ. Ο Παλαιοκάστρου – Ταξιάρχη και εντός Δ.Δ Παλαιοκάστρου – 

Ταξιάρχη – Σανών

• Στην Δασική οδό Πολυγύρου – Ταξιάρχη (Μέσω Τσουκαλά)

• Στην Επ. Ο Θεσσαλονίκης – Ιερισσού από 51 χλμ έως 59 χλμ

• Στην  Π.Ε.Ο  Θεσσαλονίκης  –  Πολυγύρου  από  Άγιο  Πρόδρομο  – 

Πολύγυρο μέσω Παλαιοκάστρου. 

Με  δήλωσή  του  ο  Αντιπεριφερειάρχης  Χαλκιδικής  που  βρίσκεται  στους 

χώρους επιχειρήσεων της ΠΕΧ,  αναφέρει: «Οι αρμόδιες για τον αποχιονισμό 

υπηρεσίες  μας  έχουν  επέμβει   έγκαιρα  στις   περιοχές  του  Νομού  που 

πλήττονται  από την κακοκαιρία  και  τα εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν 

από  την  πρώτη  στιγμή,  έτσι  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  κυκλοφορία  των 

οχημάτων στο οδικό δίκτυο.   Παρακαλώ τους πολίτες να λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας» 

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση 

και την βατότητα του οδικού δικτύου οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα  της  ΕΛ.ΑΣ.:www.astynomia.gr.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  οδηγίες  αυτοπροστασίας  από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της 

Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:    

www.civilprotection.gr.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
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