
 
 

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση   
Τροχαίας  Αττικής 

14-10-2021/14:47 
Αθήνα  

Α) Διακοπή  της κυκλοφορίας των οχημάτων:  

1)Επί της οδού Πειραιώς από το ύψος της διασταύρωσης της 
με την οδό Πέτρου Ράλλη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.  

2)Πειραιώς και Χαμοστέρνας, ρεύμα κυκλοφορία προς Αθήνα 

3) Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνας από 
το ύψος της Διχάλας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συγγρού. 

4) Επί της οδού Σκυλίτση από το ύψος της Παλαιάς 
Παραλιακής στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά από ώρα 
14:25. 

5) Επί της οδού Τζαβέλα από το ύψος της Παλαιάς 
Παραλιακής στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά από ώρα 
14:25. 

6) Επί της οδού Ολυμπιονικών στα Γλυκά Νερά και στα δύο 
ρεύματα κυκλοφορίας, από την οδό Λαυρίου Μέχρι την οδό 
Σπατών από 14:39. 

Β) Δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων : 

1) Επί της Λ. Κηφισίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, 
από το ύψος του Φάρου Ψυχικού. 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
[Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ] 

ΓΕ.Π.Α.Δ. Ανατ. 
Μακεδονίας & 
Θράκης   
 

14-10-2021/07:00 
 

Διακοπή κυκλοφορίας: 
Λόγω αυξημένης στάθμης υδάτων  
--Στις κάτωθι ιρλανδικές διαβάσεις (πρωινές ώρες της 12-10-
2021 λόγω αυξημένης στάθμης υδάτων)  
1) Αγίας Μαρίνας Ίμερου - 2)  Αετοκορυφής - 3) Δίωνης - 4) 
Λοφαρίου - 5)Ιασίου - 6)Μωσαϊκού (από 13-10-2021 
απογευματινές ώρες). 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
[Δ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ] 

Δ.Α. Φλώρινας 14-10-2021/09:00 Κυρίως λόγω χιονόπτωσης - παγετού η κυκλοφορία των 
οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου 
ελαστικών στα παρακάτω τμήματα του οδικού δικτύου: α) 
Στην Εθνική οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιγλας) από το 
14ο χλμ. έως το 22ο χλμ. β) Στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας - 
Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) από το 16ο χλμ. έως το 28ο χλμ.  
2. Στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού (Α-27) Νίκης - 
Φλώρινας και στο λοιπό εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο η 
κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.  



3. Ύψος χιονιού : 1 εως 5 εκατοστά ανάλογα με την 
υψομετρική διαφορά  
4. Δεν υπάρχουν αποκλεισμένα χωριά στην ευρύτερη 
περιοχή.  
5. Δεν αναφέρθηκαν - διαπιστώθηκαν βλάβες κοινωφελών 
δικτύων Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Ο.Τ.Ε. κλπ. 
6. Χιονόπτωση: Συνεχίζεται. 

ΓΕ.Π.Α.Δ. 
Δυτικής 
Μακεδονίας 

14-10-2021/09:30 Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου ελαστικών: 
- 14ο έως 22ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βίγλας) 
- 16ο έως 28ο χλμ. Επ. Ο. Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω 
Βιτσίου) 

Δ.Α. Φλώρινας 14-10-2021/11:00 Kυρίως λόγω χιονόπτωσης - παγετού η κυκλοφορία των 
οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση 
αντιολισθητικών αλυσίδων ή τη χρήση ειδικού τύπου 
ελαστικών και στο παρακάτω τμήμα του οδικού δικτύου: 
Επαρχιακή οδό Τ.Κ. Αετού - Τ.Κ. Νυμφαίου και συγκεκριμένα 
από το 5ο χλμ. έως το 9ο χλμ.  
2. Ύψος χιονιού : 1 εως 3 εκατοστά ανάλογα με την 
υψομετρική διαφορά.  
3. Δεν υπάρχουν αποκλεισμένα χωριά στην ευρύτερη 
περιοχή.  
4. Δεν αναφέρθηκαν - διαπιστώθηκαν βλάβες κοινωφελών 
δικτύων Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Ο.Τ.Ε. κλπ.  
5. Χιονόπτωση: Συνεχίζεται. 

ΓΕ.Π.Α.Δ. 
Δυτικής 
Μακεδονίας 

14-10-2021/11:30 Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή ειδικού τύπου ελαστικών: 
- 5ο έως 9ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Αετού - Νυμφαίου 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ 
[Δ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ] 

Δ.Α.Κέρκυρας 
 

14-12-2021/13:00 Από την 13:00 ώρα περίπου της 14/10/2021, λόγω 
εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμύρες και 
κατολισθήσεις βράχων λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει 
διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική οδό Γύρου Αχιλλείου και 
Επαρχιακή Οδό Κέρκυρας – Λευκίμμης, από την περιοχή 
Πέραμα ως την περιοχή Μπενίτσες. Έχει ληφθεί μέριμνα για 
εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων από εναλλακτικούς δρόμους 
της διαδρομής Κέρκυρα-Λευκίμμη. 

 


