
 

Μέγαξα, 3 Ινπιίνπ 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Διϋπουργική σύσκεψη, 

για τις τελευταίες πλημμύρες 

 
Η θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ησλ αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ θαη ησλ 

εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξνθώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Δπηηθήο Αηηηθήο, 

θαζώο θαη ε απνηίκεζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ έπεηηα από  ηα λέα 

πιεκκπξηθά θαηλόκελα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ, απαζρόιεζε ηε δηππνπξγηθή 

ζύζθεςε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 29 Ινπλίνπ 2018, ππό ηνπο 

Υπνπξγνύο Εζσηεξηθώλ, Πάνο κοσρλέηη θαη Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Υρήζηο 

πίρηζη, κε ηελ παξνπζία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, Γιάννη Καπάκη θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Υπνδνκώλ 

ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Γιώργοσ Δέδε.  

Σηε ζύζθεςε, όπνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα αθξηβνύο απνηύπσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο, εμεηάζηεθε ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο ζσξάθηζεο ησλ 

πεξηνρώλ, πνπ έρνπλ πιεγεί, θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο ζπληνληζκνύ, ζπλεξγαζίαο 

θαη επηπξόζζεηεο ζηήξημεο από ηελ Πνιηηεία ζηνπο πιεγέληεο Δήκνπο, ζπκκεηείραλ 

ε Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, Ρένα Δούροσ, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Αηηηθήο, 

Γιάννης Βαζιλείοσ, ν Δήκαξρνο Ειεπζίλαο, Γιώργος Σζοσκαλάς, ε Δήκαξρνο 

Μάλδξαο – Εηδπιιίαο, Ιωάννα Κριεκούκη, θαη ν Αληηδήκαξρνο Μεγαξέσλ, 

Ελεσθέριος Κοζμόποσλος.  

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης  σχετικά με το υπόψη θέμα 

δήλωσε: 

«Υστερα από λεπτομερέστατη εξέταση των ζητημάτων, που απασχολούν 

τους κατοίκους της Νέας Περάμου και των Μεγάρων, μετά την τελευταία 

πλημύρα,  ο Υπουργός Υποδομών – Μεταφορών και δικτύων κ. Χρήστος 

Σπίρτζης,  δεσμεύτηκε ότι θα υπογραφεί προγραμματική συμφωνία 

μεταξύ Υπουργείου και Δήμου Μεγαρέων για ασφαλτοστρώσεις στο 

πλαίσιο της πλήρους αποκατάστασης των κατεστραμμένων δρόμων  στην 

περιοχή  που επλήγη. 
 



 

  

Επίσης υποσχέθηκε να βρεθεί τεχνικά ο τρόπος έτσι ώστε να 

επισπευσθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μην υπάρχει χρονοτριβή και 

άλλα εμπόδια για να δίδονται λύσεις άμεσα για την ανακούφιση των 

πληγέντων. 

Τέλος εξετάζεται η πρόταση του Δήμου Μεγαρέων, που είχε 

υποβληθεί εν πρώτοις από μένα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη 

Τσίπρα τον Νοέμβριο του 2017 για να μελετηθεί και να γίνουν οι 

αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις  από το Υπουργείο Υποδομών κατά 

μήκος της Νέας Εθνικής Οδού έτσι ώστε να διευθετηθούν τα γεφύρια 

ώστε να οδηγούνται τα όμβρια ελεύθερα προς την θάλασσα και η 

Περιφέρεια Αττικής παράλληλα να προβεί σε σύνταξη νέας μελέτης για 

να μην πλημυρίζει η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου και να 

γίνεται αδιάβατη από την θέση Ευταξίας μέχρι τον Καρδατά.  

Από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη  εγκρίθηκε η 

διάθεση ποσού 150.000 ευρώ στο Δήμο Μεγαρέων για άμεσες παρεμβάσεις 

και λύσεις όπου χρειάζεται, για την αποκατάσταση των ζημιών στη Νέα 

Πέραμο.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 


