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ΔΕΛΣΙΟΣΤΠΟΤ 

 

Ο ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΕΙ! 

Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΔΡΑ UNESCO ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΤΠΝΩΝ 

ΛΤΕΩΝ, ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ 
 

Ξεθηλά ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δηεπηζηεκνληθό 

Κέληξν Παξαηεξήζεωλ Γεωπεξηβάιινληνο θαη 

Γεωθαηαζηξνθώλ»,ζην Δήκν Μεγαξέωλ! 
 

 Η Έγθαηξε Πξνεηδνπνίεζε θαη Θωξάθηζε ηωλ Μεγάξωλ, ηεο Δπηηθήο 

Αηηηθήο θαη ηωλ παξαζαιάζζηωλ πεξηνρώλ ηνπ δπηηθνύ Κνξηλζηαθνύ 

Κόιπνπ, από πηζαλέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ν πξωηαξρηθόο ζηόρνο ηνπ 

Κέληξνπ. 

 

 Αξρίδεη ε αλάπηπμε Δηθηύνπ εηζκνινγηθώλ ηαζκώλ, ηαζκώλ GPS, 

Αληρλεπηηθώλ πζηεκάηωλ Καηνιηζζήζεωλ, Αηζζεηήξωλ Καηαγξαθήο 

θαη ΜεραληζκώλΈγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο, γηαΠιεκκπξηθά Φαηλόκελα, 

ζηα Μέγαξα θαη ζε όιε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Δήκνπ. 

 

Μηα πξσηνπνξηαθή, ζε παλειιαδηθό επίπεδν, αληηκεηώπηζε ησλ κεηαβνιώλ ηνπ 

Γεσπεξηβάιινληνο θαη ησλ Γεσθαηαζηξνθώλ, μεθηλά ζην Δήκν Μεγαξέωλ, κε ζαθή 

ζηόρεπζε λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεοπεξηνρήο, θαζώο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία  ηνπ Πεξηβάιινληνο, ησλ ππνδνκώλ, ησλ επελδύζεσλ 

θαη ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνβνπιία, κε έδξα θαη νξκεηήξην ηα 

Μέγαξα Αηηηθήο, ε νπνία θηινδνμεί λα αιιάμεη ην ηνπίν θαη ηηο πξννπηηθέο, πξώηα 

ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν θαη θαηόπηλθαη ζε άιιεο ηνπηθέο θνηλσλίεο, πνπ ζα εληάμνπλ 

ζην ζρεδηαζκό ηνπο ηελ ελ ιόγσ πηινηηθή δξάζε. 

Σην πιαίζην απηό, έλα ζπγθξνηεκέλν, Γηεπηζηεκνληθό Σρήκα, ζέηεη ζε ιεηηνπξγία 

ζηα Μέγαξα, ρσξίο ην παξακηθξό θόζηνο γηα ην Γήκν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, έλα 

ππεξζύγρξνλν «Κέληξν Παξαηεξήζεσλ  Γεσπεξηβάιινληνο  θαη  

Γεσθαηαζηξνθώλ». 
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Σηόρνο ηνπ ε κειέηε θαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε, γηα πηζαλέο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηόζν ζηελ πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ, όζν θαη ζε κηα επξύηεξε δώλε, πνπ 

ζα θαιύπηεη ηε Γπηηθή Αηηηθή, αιιά θαη ηηο παξαθείκελεο, παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 

ησλ Ννκώλ Κνξηλζίαο θαη Φσθίδαο.  

 

Τν μεθίλεκα ηεο πξσηνβνπιίαο, πνπ επηζθξαγίζηεθε ζε Σπλάληεζε Δξγαζίαο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθεζην Γεκαξρείν Μεγάξσλ, ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Γεκάξρνπ 

ηεο πόιεο θ. Γξεγόξε ηακνύιε, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Βνπιεπηή Γπηηθήο Αηηηθήο 

θ. Γηώξγνπ Κώηζεξα, πνπ έθεξε ζε επαθή ην Γήκν κε ηε Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα, 

πέξαζε ζε θάζε πινπνίεζεο, κε ηελ ππνγξαθή Πξσηνθόιινπ Σπλεξγαζίαο, από ηνλ 

Γήκαξρν Μεγαξέσλ θαη εθπξνζώπνπο ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ πνπ ζπγθξνηνύλ 

ηε Γηεπηζηεκνληθή Πξσηνβνπιία. Σπγθεθξηκέλα, ηεο Έδξαο 

UNESCO“SolidEarthPhysics & Geohazards Risk Reduction” θαη ηεο Δξεπλεηηθήο 

Μνλάδαο Μεηαθνξάο Τερλνινγίαο θαηΈμππλσλ Λύζεσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπη. 

Αηηηθήο. 

 

Τν «Κέληξν Παξαηεξήζεσλ», πνπ ζα εδξεύεη ζηα Μέγαξα, ζα αμηνπνηεί ηα 

δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, κέζσ ελόο έληνλα δηεπηζηεκνληθνύ ζρήκαηνο, πνπ ζπλδπάδεη 

ηηο Γεσπεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο (Γεσινγία, Γεσθπζηθή, Γεσρεκεία) θαη ηε 

Γεσηερλνινγία, κε ρξήζε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ θαη ηερλνινγηώλ. 

 Τν Κέληξν Παξαηεξήζεσλ ζα κεηαδίδεη ζηηο Γνκέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο 

Χώξαο, ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, θαζώο θαη Γήκσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, όια ηα 

δεδνκέλα, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκό ησλ ζηξαηεγηθώλ θαζνξηζκνύ, 

αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδύλνπ.  

Θα αμηνπνηεί Σπζηήκαηα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ, ηα 

νπνία ζα αλαπηπρζνύλ ζηελ πόιε θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ. 

Παξάιιεια, ζην Κέληξν ζα παξέρεηαη πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζε, ζε 

Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο, ζηνπο ηνκείο ηεο Μειέηεο ησλ Γεσπεξηβαιινληηθώλ 

Φπζηθώλ Πόξσλ θαη ησλ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ.   

 

Τηο επόκελεο εκέξεο, ην «Κέληξν Παξαηεξήζεσλ» μεθηλά λα εγθαζηζηά κόληκνπο 

Σεηζκνινγηθνύο Σηαζκνύο, Σηαζκνύο GPS, ζηα Μέγαξα θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, 

Αληρλεπηηθά Σπζηήκαηα Καηνιηζζήζεσλ θαη έλα επξύηαην Γίθηπν 

Αηζζεηήξσλ Καηαγξαθήο θαη Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο  Πιεκκπξηθώλ 

Φαηλνκέλσλ. 

Με ηελ ππνγξάκκηζε όηη, όιν ην αλσηέξσ δίθηπν ζα αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ 

παξακηθξή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, όρη κόλν γηα ην Γήκν ηεο έδξαο ηνπ «Κέληξνπ 

Παξαηεξήζεσλ», ην Γήκν Μεγάξσλ, αιιά θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο Οξγαληζκνύο 

Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη ζα σθειεζνύλ από ηα Σπζηήκαηα Σπιινγήο 

Γεδνκέλσλ θαη Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο, αιιά θαη από ην ΣρεδηαζκόΓηαρείξηζεο 

Κηλδύλσλ.  

 

Εθ ηνπ Γξαθείνπ Επηθνηλωλίαο 

& Δεκνζίωλ ρέζεωλ 


