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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΒΟΤΛΔΤΣΗ ηηρ Ν.Γ.  κ. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΩΣΗΡΑ, 

Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΗΜΑΡΥΟ  ΜΔΓΑΡΔΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ 
 

Γιεπιζηημονικό Κένηπο Παπαηηπήζεων 

Γεωπεπιβάλλονηορκαι Γεωκαηαζηποθών 

με έδπα ηο Γήμο Μεγαπέων!  

 

 
 
 

 Η Έδπα UNESCO  “SolidEarthPhysics&GeohazardsRiskReduction”, ηο 

Ινζηιηούηο Φςζικήρ Δζωηεπικού ηηρ Γηρ και Γεωκαηαζηποθών ηος 

Πανεπιζηημιακού Δπεςνηηικού Κένηπος ηος Δλληνικού Μεζογειακού 

Πανεπιζηημίος και  η Δπεςνηηική Μονάδα Μεηαθοπάρ Σεσνολογίαρ και 

Έξςπνων Λύζεων, ηος Πανεπιζηημίος Γςηικήρ Αηηικήρ είναι οι 

ζςμππάηηονηερ επιζηημονικοί θοπείρ ηος Κένηπος. 
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 ηόσορ ηος Κένηπος είναι  η έγκαιπη πποειδοποίηζη και η θωπάκιζη ηος 

Γήμος Μεγαπέων, ηηρ Γςηικήρ Αηηικήρ και ηων παπαθαλάζζιων 

πεπιοσών ηος δςηικού Κοπινθιακού Κόλπος, από πιθανέρ θςζικέρ 

καηαζηποθέρ. 

 

 Γίκηςο ειζμολογικών ηαθμών, ηαθμοί GPS, Ανισνεςηικά ςζηήμαηα 

Καηολιζθήζεων, Αιζθηηήπερ Καηαγπαθήρ και Μησανιζμοί Έγκαιπηρ 

Πποειδοποίηζηρ, για Πλημμςπικά Φαινόμενα θα ηοποθεηηθούν ζηα 

Μέγαπα και ζηην εςπύηεπη πεπιοσή. 

 

Όηαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ Τόπν ζπλαληά ηηο θνηλσληθέο επαηζζεζίεο ηνπ 

επηζηεκνληθνύ θόζκνπ ηεο Χώξαο, ηόηε νη πξσηνβνπιίεο, πνπ εθδειώλνληαη 

κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη ην ηνπίν πεξηνρώλ, πνπ 

δνθηκάζηεθαλ θαη΄ επαλάιεςε από πιεζώξα πξνβιεκάησλ, πνπ είηε άπηνληαη 

θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, είηε αθνξνύλ ζηελ πιεκκειή αμηνπνίεζε επθαηξηώλ, κε ζηόρν 

ηελ πνιππόζεηε αλάπηπμε.  

Τελ αιήζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαπίζησζεο, απνδεηθλύεη κηα δηεπηζηεκνληθή 

πξσηνβνπιία, κε έδξα θαη νξκεηήξην ηα Μέγαξα Αηηηθήο, ε νπνία θηινδνμεί λα 

αιιάμεη ην ηνπίν θαη ηηο πξννπηηθέο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Οξακαηηζηήο κηαο 

πξσηνπνξηαθήο πξνζπάζεηαο, πνπ μεθηλά από ηα Μέγαξα, ήηαλ ν Βνπιεπηήο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο, θ. Γιώπγορ Κώηζηπαρ θαη ν άλζξσπνο πνπ αλέιαβε 

ηηο δξάζεηο πινπνίεζήο ηεο, ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γπηγόπηρ ηαμούληρ.  

 

Σπγθεθξηκέλα, ν πξώηνο, ν θ. Γιώπγορ Κώηζηπαρ, εληόπηζε ην Γηεπηζηεκνληθό 

Σρήκα, πνπ επηζπκεί λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία, ρσξίο ην παξακηθξό θόζηνο, έλα 

ππεξζύγρξνλν «Κέληξν Παξαηεξήζεσλ  Γεσπεξηβάιινληνο θαη Γεσθαηαζηξνθώλ   

θη ν δεύηεξνο, ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ, θ. Γπηγόπηρ ηαμούληρ, αγθάιηαζε ηελ ηδέα 

δηαζέηνληαο ηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ, ην νπνίν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαηαιπηηθό 

ξόιν ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κειέηεο θαη έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηόζν ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ  Μεγαξέσλ, 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 επηζθξαγίζηεθε ζε Σπλάληεζε Δξγαζίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκαξρείν Μεγάξσλ.  

Σ΄ απηήλ ζπκκεηείραλ, ν Βνπιεπηήο, θ. Γηώξγνο Κώηζεξαο, ν Γήκαξρνο 

Μεγαξέσλ Γξεγόξεο Σηακνύιεο θαη σο εθπξόζσπνο ησλ επηζηεκνληθώλ θνξέσλ, 

πνπ ζπγθξνηνύλ ηε Γηεπηζηεκνληθή Πξσηνβνπιία, ν Σπληνληζηήο ηεο Δξεπλεηηθήο 

Μνλάδαο Μεηαθνξάο Τερλνινγίαο θαη Έμππλσλ Λύζεσλ, Δπ. Καζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θ. Γηώξγνο Χινύπεο. 

 

 

 

 



Σηε ζπλάληεζε αλαιύζεθε ην αληηθείκελν ηνπ Κέληξνπ Παξαηεξήζεσλ, πνπ ζα 

είλαη ε είλαη ε παξνρή πςεινύ επηπέδνπ έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, από έλαλ έληνλα 

δηεπηζηεκνληθό θιάδν, ν νπνίνο ζα ζπλδπάδεη ηηο Γεωπεπιβαλλονηικέρ Δπιζηήμερ 

(Γεσινγία, Γεσθπζηθή, Γεσρεκεία) θαη ηε Γεωηεσνολογία, κε ρξήζε θαηλνηόκσλ 

κεζόδσλ θαη ηερλνινγηώλ. 

 Η πξσηνβνπιία ζπληζηά ηε ζηξαηεγηθή ζύκπξαμε ηεο Δξεπλεηηθήο Μνλάδαο 

Μεηαθνξάο Τερλνινγίαο θαη Έμππλσλ Λύζεσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο, ηεο έδξαο ¨UNESCO¨/ “SolidEarthPhysics&GeohazardsRiskReduction” θαη 

ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Φπζηθήο Δζσηεξηθνύ ηεο Γεο & Γεσθαηαζηξνθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Διιεληθνύ Μεζνγεηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ.  

 

Οη βαζηθέο επηδηώμεηο ηνπ Κέληξνπ ζα είλαη ν εθνδηαζκόο ησλ δνκώλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ηεο Χώξαο, ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη Γήκσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, 

αθελόο κε Σπζηήκαηα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ θαη 

αθεηέξνπ κε δεδνκέλα, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκό ησλ ζηξαηεγηθώλ 

θαζνξηζκνύ, αληηκεηώπηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδύλνπ.  

Ταπηόρξνλα, από ην Κέληξν ζα παξέρεηαη πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζε, ζε 

Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο ζηνπο ηνκείο ηεο Μειέηεο ησλ Γεσπεξηβαιινληηθώλ 

Φπζηθώλ Πόξσλ θαη ησλ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ.   

 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο, πνπ ήδε δηεξεπλήζεθαλ, ήηαλ ε εγθαηάζηαζε κόληκσλ 

Σεηζκνινγηθώλ Σηαζκώλ θαζώο θαη Σηαζκώλ GPS, ζηα Μέγαξα θαη ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή, ε ηνπνζέηεζε Αληρλεπηηθώλ Σπζηεκάησλ Καηνιηζζήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία 

ελόο επξύηαηνπ Γηθηύνπ Αηζζεηήξσλ Καηαγξαθήο θαη 

Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο Πιεκκπξηθώλ Φαηλνκέλσλ. 

Κη όια απηά, ρσξίο ηελ παξακηθξή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ηόζν γηα ην Γήκν ηεο 

έδξαο ηνπ Κέληξνπ Παξαηεξήζεσλ, δειαδή ην Γήμο Μεγαπέων, όζν θαη γηα ηνπο 

ππόινηπνπο ΟΤΑ, πνπ ζα σθειεζνύλ από ηα Σπζηήκαηα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο 

θαη ζρεδηαζκνύ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ. 

 

Τηο επόκελεο εκέξεο, νη ζπκπξάηηνληεο επηζηεκνληθνί θνξείο θαη ν Γήκνο 

Μεγαξέσλ ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ ςπογπαθή Μνημονίος ςνεπγαζίαρ θαη ακέζσο 

κεηά ζα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο, ε νπνία έξρεηαη λα απαληήζεη, ζε 

έλα ηεξάζηην δήηεκα, πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. 

 

Δκ ηος Γπαθείος Δπικοινωνίαρ 

& Γημοζίων σέζεων 


