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Έκτακτα καιρικά φαινόμενα, χρήσιμες συμβουλές
από τη Νέα Οδό
2022/01/10 17:52 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο
Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχύ από
Δευτέρα 10/1 και έως την Παρασκευή 14/1 προβλέπεται επιδείνωση του καιρού,
με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους πολύ
θυελλώδεις ανέμους και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.
Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σταδιακά, την ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, και την
Εύβοια. Το σχετικό αναλυτικό Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης μπορείτε να το βρείτε εδώ
.
Η Νέα Οδός συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των εντόνων φαινομένων, ενώ αν πρέπει να ταξιδέψουν:
Να ενημερωθούν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τον καιρό και τις
κυκλοφοριακές συνθήκες, καλώντας την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της
εταιρίας. Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου
Α.Θ.Ε.(Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) μπορούν να καλούν στο
22950 26900. Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για την Ιόνια Οδό (Αντίρριο –
Ιωάννινα) μπορούν να καλούν στο 2641 306 306 (καθημερινά και Σάββατο από
τις 08:00 έως τις 20:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00).
Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν τον
τρόπο τοποθέτησής τους.

Να διαθέτουν επαρκή ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ του οχήματός
τους.
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να καλούν το 1075
Σχετικά με την οδήγηση υπό βροχή υπενθυμίζεται ότι:
Ελέγχουμε συχνά τους καθρέφτες και χρησιμοποιούμε πάντα τα
προειδοποιητικά φωτεινά σήματα του αυτοκινήτου μας για αλλαγή πορείας
ή στάση.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανάβουμε τα μικρά φώτα πορείας του
αυτοκινήτου για να μπορούν όλοι οι οδηγοί να μας βλέπουν στις κακές συνθήκες
ορατότητας.
Αποφεύγουμε τους γρήγορους και απότομους χειρισμούς στο τιμόνι,
καθώς μπορεί να δημιουργηθεί υποστροφή ή υπερστροφή ανάλογα με την
περίσταση.
Αποφεύγουμε να ακολουθούμε μεγάλα αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία
κλπ. καθώς το νερό που πετάγεται από τα ελαστικά τους μας μειώνει την
ορατότητα.
Αναλυτικές συμβουλές οδικής ασφάλειας, μπορείτε να δείτε και εδώ. Aναλυτικές
πληροφορίες για τους Χώρους Προσωρινής Στάθμευσης και τους Σταθμούς
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μπορείτε να βρείτε εδώ.

