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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
ςυνεδρίαςε εκτάκτωσ ςήμερα το πρωϊ το Σ.Τ.Ο  

 
Ενόψει τθσ επερχόμενθσ κακοκαιρίασ ςφμφωνα με προειδοποιιςεισ τθσ ΕΜΥ 

και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, για το προςεχζσ τριιμερο, ο 
Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ προςκάλεςε ςτο Δθμαρχείο, ςε ζκτακτθ 
ςυνεδρίαςθ το Τοπικό Συντονιςτικό Οργανο (ΣΤΟ) Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου 
Μεγαρζων  και ςυηιτθςαν το κζμα του καιρικοφ φαινομζνου, που αναμζνεται να 
πλιξει τθ χϊρα μασ και τθν περιοχι μασ με το όνομα “Ιανόσ”.  

Πρόκειται για Μεςογειακό τυφϊνα (κυκλϊνα) με κυελλϊδεισ ανζμουσ, 
βροχζσ και τοπικζσ καταιγίδεσ και προφανϊσ πρζπει αφ’ ενόσ να λθφκοφν 
κατάλλθλα μζτρα ζτςι ϊςτε ο μθχανιςμόσ πολιτικισ προςταςίασ του Κράτουσ, τθσ 
Περιφζρειασ και του Διμου  να είναι ζτοιμοσ να αντιμετωπίςει το ζκτακτο αυτό 
φαινόμενο και αφ’ ετζρου να ενθμερωκοφν οι πολίτεσ. 

Στθ ςφςκεψθ ςυμμετείχαν εκτόσ του Δθμάρχου, ο Αντιδιμαρχοσ αρμόδιοσ 
για τθν Πολιτικι Προςταςία κ. Κώςτασ Φυλακτόσ, ο Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ 
Υπθρεςίασ των Μεγάρων, ο Διοικθτισ του Αςτυνομικοφ Τμιματοσ Μεγάρων,ο 
Διοικθτισ του Τμιματοσ Τροχαίασ Μεγάρων, θ Δαςάρχθσ, εκπρόςωποσ τθσ Σχολισ 
Πυροβολικοφ, ο Διευκυντισ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Διμου και ο υπεφκυνοσ τθσ 
διαχείριςθσ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του Διμου. 
 

Μετά τθ ςθμερινι ςφςκεψθ ο κ. Σταμοφλησ διλωςε: 
« Σφμφωνα με ζκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων, που 

εξζδωςε θ ΕΜΥ και τισ προειδοποιιςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ 
Προςταςίασ αναμζνεται ςφοδρι κακοκαιρία ςτθν περιοχι μασ. 

Γι αυτό ςυγκάλεςα τθ ςθμερινι ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ. Ο μθχανιςμόσ 
Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου είναι ζτοιμοσ τόςο ςε ανκρϊπινο δυναμικό όςο 
και ςε οχιματα και μθχανιματα. 

Ολεσ οι Υπθρεςίεσ του Διμου τίκενται από απόψε το βράδυ ςε ετοιμότθτα. 
Μζνουμε ςε εγριγορςθ, ςε επιφυλακι και είμαςτε ςυντονιςμζνοι με τθν 

Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ και τθν Περιφζρεια , τθν Πυροςβεςτικι, 
το Στρατό, το Δαςαρχείο, τθν Αςτυνομία και τθν Τροχαία και τισ εκελοντικζσ ομάδεσ 
και με ψυχραιμία κα αντιμετωπίςουμε τθν ζκτακτθ αυτι κατάςταςθ. 

Το γεγονόσ αυτό ελπίηω να περάςει ςφντομα κι ανϊδυνα. Σε κάκε 
περίπτωςθ βριςκόμαςτε ςε ςυναγερμό.» 
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Ενδζχεται να προκλθκοφν πλθμφρεσ ι να υπάρξουν διακοπζσ ςτθν 
θλεκτροδότθςθ, ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτθν υδρευςθ και ςτθν αποχζτευςθ εξαιτίασ 
βλαβϊν ςτα αντίςτοιχα δίκτυα. 

Οι επιπτϊςεισ του “Ιανοφ”, όπωσ ονομάςτθκε αυτό το καιρικό φαινόμενο κα 
είναι παρεμφερείσ με αυτζσ μιάσ ιςχυρισ κακοκαιρίασ, όμωσ με ακόμα μεγαλφτερθ 
ζνταςθ, ζκταςθ και διάρκεια. Ενδζχεται ακόμθ να προκλθκοφν υλικζσ ηθμίεσ από 
τουσ ιςχυροφσ ανζμουσ και μπορεί να υπάρξουν βλάβεσ ςε ςτζγεσ, υδροροζσ , 
παράκυρα, αλλά και πτϊςεισ δζνδρων ι ςτφλων τθσ ΔΕΗ. 

Ενδζχεται επίςθσ να προκλθκοφν πλθμφρεσ ςε παράκτιεσ περιοχζσ, λόγω τθσ 
ανόδου τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ εξαιτίασ του υψθλοφ βαρομετρικοφ που 
δθμιουργείται κακϊσ ο κυκλϊνασ φκάνει ςτθν ξθρά. 

Ζτςι λοιπόν ςυνιςτάται ςε όλουσ,  από απόψε, Πζμπτθ  17 Σεπτεμβρίου 
μζχρι τθν Κυριακι 19 Σεπτεμβρίου: 

 
1.- Να αποφεφγουν κάκε περιττι μετακίνθςθ κατά τθν διάρκεια των ζντονων 

καιρικϊν φαινομζνων. 
2.- Να αςφαλίςουν πόρτεσ και παράκυρα ερμθτικά. 
3.- Να ελζγξουν  αν ςτισ ταράτςεσ οι υδρορροζσ  είναι βουλωμζνεσ. 
4.- Στερεϊςτε ςτα μπαλκόνια γλάςτρεσ, μαηζψτε τισ τζντεσ και ςτερεϊςτε 

άλλα αντικείμενα, που μπορεί να τα παραςφρει ο άνεμοσ. 
5.- Οςοι βρίςκονται ςε περιοχζσ, που ζχουν πλθμυρίςει ςτο παρελκόν ι 

βρίςκονται κοντά ςε ρζματα και χειμάρουσ να αποφεφγουν να παραμζνουν ςε 
υπόγειουσ, θμιχπόγειουσ και ιςόγειουσ χϊρουσ. 

6.- Μθν διαςχίηετε για κανζνα λόγο χείμαρουσ, ρζματα ι δρόμουσ, που 
ζχουν πλθμυρίςει πεηοί ι με όχθμα, για κανζνα λόγο. 

7.- Σε κάκε περίπτωςθ, παρακολουκείτε τισ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ ςτα Μζςα 
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και ακολουκείτε τισ οδθγίεσ των αρχϊν. 

8.- Μθν μετακινείςτε ςτισ δαςικζσ περιοχζσ και αποφεφγετε το κυνιγι αυτζσ 
τισ θμζρεσ. 

9.- Οι Αλιείσ να αποφφγουν το ψάρεμα. 
Σε περίπτωςθ ανάγκθσ επικοινωνείςτε με τα τθλζφωνα του Διμου: 
 
Δημαρχείο Μεγάρων: 22960 81841 
Νζα Πζραμοσ: 22960 32640 
Γραφείο Τοπικήσ Κοινότητασ Κινζτασ: 22960 65487 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων Σχζςεων 

 


