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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με πρόςκληςη  του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
ςυνεδρίαςε  ςτισ 13 Οκτωβρίου, ϊρα 11.00, με τηλεδιάςκεψη,  

το Σ.Τ.Ο ενόψει τησ χειμερινήσ περιόδου 
 

Ενόψει ενδεχομζνου εκτάκτου φυςικοφ φαινομζνου, ςφμφωνα με 
προειδοποιιςεισ τθσ ΕΜΥ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, για 
τθν τρζχουςα  εβδομάδα αφ’ ενόσ και του επερχόμενου χειμϊνα αφ’ ετζρου, ο 
Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ προςκάλεςε, ςε ςυνεδρίαςθ το Τοπικό 
Συντονιςτικό Οργανο (ΣΤΟ) Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων με 
τηλεδιάςκεψη  και ςυηιτθςαν επί δίωρο ςχετικά με τθν προθγθκείςα αντιπυρικι 
περίοδο και τα ςυμπεράςματα από τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των μεγάλων 
πυρκαγιϊν ςτα όρθ Γεράνεια και Πατζρασ  αλλά και για τα μζτρα που πρζπει να 
λθφκοφν για προςταςία των πολιτϊν από τα ενδεχόμενα ζκτακτα καιρικά 
φαινόμενα (πλθμφρεσ κλπ). 

Στθ ςφςκεψθ ςυμμετείχαν εκτόσ του Δθμάρχου,  ο Αντιδιμαρχοσ αρμόδιοσ 
για τθν Πολιτικι Προςταςία κ. Κϊςτασ Φυλακτόσ, ο κ. Ευάγγελοσ Γκιϊνησ, 
Υποςτράτθγοσ ε.α, άμιςκοσ Ειδικόσ Σφμβουλοσ  Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου 
Μεγαρζων, ο κ. Κϊςτασ Κάμπαξησ, Διευκυντισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 
Μεγαρζων, ο κ. Δημήτρησ Πρωτόπαπασ, Αναπλθρωτισ Διευκυντισ Κ.Α.Π.Ε.Σ του 
Διμου, ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ του Δθμάρχου ςτο Γραφείο Επικοινωνίασ του Διμου κ. 
Γιάννησ Γκίνησ, θ κ. Ελζνη Τανή Διευκφντρια των Υπθρεςιϊν Υγείασ & Προνοίασ του 
Διμου Μεγαρζων, ο Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ των Μεγάρων 
Αντιπφραρχοσ κ. Δημήτριοσ  Καϊάφασ, ο Υποδιοικθτισ του Αςτυνομικοφ Τμιματοσ 
Μεγάρων κ. Εξαρχοσ Γεϊργιοσ, ο Διοικθτισ του Τμιματοσ Τροχαίασ Μεγάρων κ. 
Ανδρζασ Σελλάσ, θ Δαςάρχθσ Μεγάρων κ. Σωτηρία Φράγκου, εκπρόςωποσ του 
Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ Ταξίαρχοσ κ. Μπαμπαλοφκασ Ανδρζασ, 
εκπρόςωποι τθσ Διεφκυνςθσ Πολιτικισ Προςταςίασ Δυτικισ Αττικισ κ. Χαχλάκησ 
Αναςτάςιοσ και Σκεμπζ Βαςιλεία, ο κ. Νικόλαοσ Καςτρίτησ εκπρόςωποσ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, οι κ.κ. Δημήτριοσ Πατράκησ και  Ανδριάκοσ Γ. 
εκ μζρουσ τθσ Διεφκυνςθσ Πυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν Δυτικισ Αττικισ, ο κ. 
Αντωνάκοσ εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, ο 
Ταξίαρχοσ κ. Βαςίλειοσ Κωςτοφλασ, Διοικθτισ Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Δυτικισ 
Αττικισ. 
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Επίςθσ  ο Ταξίαρχοσ κ. Λάςκοσ, Διευκυντισ Τροχαίασ Αττικισ, οι Λιμενάρχεσ 
Μεγάρων και Κορίνκου κ. Μηδιάτησ Δημήτριοσ και Παναγιϊτησ Κοντόσ, 
εκπρόςωποι Ομάδασ Εκελοντϊν Μεγαριτϊν κ. Κιτςαή Μαρία και Δανιήλ 
Κουτουλίδησ, ο κ. Δημήτριοσ Δάλλασ, Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ εκπρόςωποσ του 
Κυνθγετικοφ Συλλόγου Μεγάρων, ο κ. Μπιμπίκοσ Μ. εκπρόςωποσ του Συλλόγου 
Αλεποχωρίου. 
 

Μετά τθ  ςφςκεψθ ο κ. Σταμοφλησ διλωςε: 
« Σιμερα είναι θ διεθνήσ ημζρα μείωςησ φυςικϊν καταςτροφϊν. Σφμφωνα 

με ζκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικϊν φαινομζνων, που εξζδωςε θ ΕΜΥ και τισ 
προειδοποιιςεισ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ αναμζνεται 
ςφοδρι κακοκαιρία με ζντονεσ βροχοπτϊςεισ ςτθν περιοχι μασ μζχρι τθν προςεχι 
Κυριακι και κα πρζπει όλοι μασ να βριςκόμαςτε ςε ετοιμότθτα με δεδομζνο ότι 
απειλοφνται ςοβαρά οι καμζνεσ περιοχζσ του Αλεποχωρίου και τθσ Κινζτασ. 

 Ο μθχανιςμόσ Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου είναι ζτοιμοσ τόςο ςε 
ανκρϊπινο δυναμικό όςο και ςε οχιματα και μθχανιματα. Ανηςυχοφμε και 
επαγρυπνοφμε ιδιαίτερα μετά τισ τελευταίεσ πυρκαγιζσ. 

Μζνουμε ςε εγριγορςθ, ςε επιφυλακι και είμαςτε ςυντονιςμζνοι με τθν 
Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ και τθν Περιφερειακι ενότθτα Δυτικισ 
Αττικισ , τθν Πυροςβεςτικι, το Στρατό, το Δαςαρχείο, τθν Αςτυνομία και τθν 
Τροχαία και τισ εκελοντικζσ ομάδεσ και με ψυχραιμία κα αντιμετωπίςουμε τθν 
όποια ζκτακτθ  κατάςταςθ. 

Το γεγονόσ αυτό ελπίηω να περάςει ςφντομα κι ανϊδυνα. Σε κάκε 
περίπτωςθ βριςκόμαςτε ςε ςυναγερμό.» 

Ετςι λοιπόν ςυνιςτάται ςε όλουσ,  από το βράδυ απόψε  μζχρι τθν Κυριακι 
17 Οκτωβρίου: 

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

2.- Να ελζγξουν  αν ςτισ ταράτςεσ οι υδρορροζσ  είναι βουλωμζνεσ. 
3.- Οςοι βρίςκονται ςε περιοχζσ, που ζχουν πλθμυρίςει ςτο παρελκόν ι 

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

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

7.- Σε κάκε περίπτωςθ, όλοι οι πολίτεσ να φροντίςουν να παρακολουκοφν  
τισ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και να ακολουκοφν  τισ 
οδθγίεσ των αρχϊν. 

8.- Μθν μετακινοφνται  ςε  δαςικζσ περιοχζσ και κυρίωσ ςτισ καμζνεσ. 
 
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 



 

 


