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Εκχιονιστικά και όλος ο μηχανισμός 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

αντιμετωπίζουν το κύμα κακοκαιρίας «Λέανδρος»

Ολονύκτια  μάχη  έδωσε  ο  μηχανισμός  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  για  την
αντιμετώπιση του έντονου καιρικού φαινομένου «Λέανδρος», το οποίο έπληξε και την
περιοχή μας. 

Αυτή τη χρονική στιγμή, η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας είναι η εξής:

 Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Το εθνικό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, 
χωρίς αλυσίδες. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Προτείνεται οι 
οδηγοί να φέρουν μαζί τους αλυσίδες, λόγω του παγετού. Επιχειρούν 4 
μηχανήματα έργου.

 Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.
Το εθνικό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, 
χωρίς αλυσίδες. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Προτείνεται οι 
οδηγοί να φέρουν μαζί τους αλυσίδες, λόγω του παγετού. Επιχειρούν 17 
μηχανήματα έργου.

 Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.
Το εθνικό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, 
χωρίς αλυσίδες. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Προτείνεται οι 
οδηγοί να φέρουν μαζί τους αλυσίδες, λόγω του παγετού. Επιχειρούν 6 
μηχανήματα έργου.

 Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
Το εθνικό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, 
χωρίς αλυσίδες. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Προτείνεται οι 
οδηγοί να φέρουν μαζί τους αλυσίδες, λόγω του παγετού. Επιχειρούν 35 
μηχανήματα έργου.

 Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
Το εθνικό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, 



χωρίς αλυσίδες. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό. Προτείνεται οι 
οδηγοί να φέρουν μαζί τους αλυσίδες, λόγω του παγετού. Επιχειρούν 10 
μηχανήματα έργου.

Ταυτόχρονα, όπου απαιτείται, συνδράμονται Δήμοι για τη διάνοιξη συγκεκριμένων 
τμημάτων του δημοτικού δικτύου, τα οποία διασυνδέουν ορεινούς οικισμούς.

 «Παρά την έντονη χιονόπτωση στις ορεινές, ημιορεινές και σε πολλές πεδινές περιοχές,
κρατάμε ανοιχτό  το  εθνικό  και  επαρχιακό  δίκτυο.  Σε  αναμονή  του  απογευματινού
κύματος, συνεχίζουμε την προσπάθεια και ζητάμε τη συμβολή των πολιτών, οι οποίοι
θα  πρέπει  να  αποφεύγουν  τις  άσκοπες  μετακινήσεις»,  δήλωσε  ο  Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. 


