
 

 

 

Μζγαρα, 27 επτεμβρίου 2018  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σσμεδρίαζε εκηάκηως ζήμερα Πέμπηη 27 Σεπηεμβρίοσ, ώρα 14.30,  ζηο 

Δημαρτείο, ηο Τοπικό Σσμηομιζηικό Οργαμο  (ΣΤΟ) ηης Πολιηικής 

Προζηαζίας ηοσ Δήμοσ Μεγαρέωμ 

ιμερα Πζμπτθ 27 επτεμβρίου 2018, ϊρα 14:30 ςυνεδρίαςε υπό τθν 

προεδρία του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη, το Σοπικό υντονιςτικό 

Οργανο (Σ.Τ.Ο.) τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ , ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων,  με 

αντικείμενο ςυηιτθςθσ τθν λήψη μέτρων αντιμετϊπιςησ των εκτάκτων καιρικϊν 

φαινομένων, που ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ΕΜΤ και τισ προειδοποιιςεισ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ αναμζνεται να χτυπιςει ο τυφϊνασ 

“Ξενοφϊν” τθν περιοχι μασ τισ επόμενεσ ϊρεσ και θμζρεσ. 

τθ ςφςκεψθ ςυμμετείχαν εκτόσ του Δθμάρχου, ο Αντιδιμαρχοσ κ. Κϊςτασ 

Φυλακτόσ, ο  κ. Βαγγέλησ Γκιϊνησ, Τποςτράτθγοσ  ε.α. άμιςκοσ Ειδικόσ φμβουλοσ 

του Δθμάρχου  και υπεφκυνοσ του Σμιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου 

Μεγαρζων, ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Γιάννθσ Κολάτασ, εκπρόςωποσ του Σμιματοσ 

Πολιτικισ Προςταςίασ  τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ, Ο Διοικθτισ  

τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ των Μεγάρων και εκπρόςωποι  του Δαςαρχείου, τθσ 

Αςτυνομίασ, τθσ Σροχαίασ, τθσ χολισ Πυροβολικοφ,του Κυνθγετικοφ υλλόγου 

Μεγάρων και των Εκελοντικϊν οργανϊςεων Α.Ο.ΚΟΤΡΟ  και Ο.Ε.Μ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ εξετάςτθκαν όλεσ οι περιπτϊςεισ και τα 

μζτρα που πρζπει να λθφκοφν άμεςα. 

 

 

 



Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ  μετά ςτθ ςυνεδρίαςθ 

τόνιςε: 

« Με ψυχραιμία και αποφαςιςτικότθτα ςυηθτιςαμε εκτενϊσ το κζμα και 

αναφερκικαμε ςε όλεσ τισ παραμζτρουσ προκειμζνου όλοι (Διμοσ, Πυροςβεςτικι, 

τρατόσ, Αςτυνομία και Εκελοντζσ ) να είμαςτε ςε ετοιμότθτα και εγριγορςθ 

προκειμζνου να προλάβουμε τυχόν δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ. 

Σα μζτρα που λάβαμε είναι προληπτικά και δεν ςθμαίνουν ότι ςίγουρα κα 

υπάρξουν ζντονα δυςμενι καιρικά φαινόμενα αλλά εμείσ πρζπει να είμαςτε και κα 

είμαςτε βεβαίωσ προετοιμαςμζνοι, ζτςι ϊςτε να παρζμβουμε άμεςα όπου και όταν 

χρειαςτεί. 

Ολεσ οι ςυναρμόδιεσ Τπθρεςίεσ και εμπλεκόμενοι φορείσ κα καταβάλλουμε 

κάκε δυνατι προςπάκεια  για να αντιμετωπίςουμε τθν οποιαδιποτε δυςμενι 

κατάςταςθ. 

Βζβαια καλό κα είναι οι πολίτεσ να ζχουν τθν προςοχι τουσ και να μθν 

μετακινοφνται άςκοπα μζχρι να περάςει το φαινόμενο.» 

 

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Στέσεων 
 

 

 

 



 

 

 

 


