
 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
Τηλ: 22963 20106 – 22960 24527 
Email: pr.megara@gmail.com 

Μέγαρα, 10 Μαϊου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης,  
καλεί Υπουργό και “Ολυμπία Οδό”,  

να αναλάβουν τις ευθύνες τους, για τον κυκλικό κόμβο, 
της ΠΕΟΑΚ στην Ανατολική Είσοδο των Μεγάρων 

 
 

Είναι γνωστό στους κατοίκους των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, ότι οι 
εργασίες κατασκευής του κυκλικού κόμβου της ΠΕΟΑΚ στην Ανατολική είσοδο των 
Μεγάρων, έχουν  δημιουργήσει προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων κι εγκυμονούν 
κινδύνους ατυχημάτων. 

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, με έγγραφό του (Αριθμ. Πρωτ: 

6653/10.5.21) προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και στην 
«Ολυμπία Οδό», το οποίο κοινοποίησε στον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, 
στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμόπουλο,στον Αντιπρόεδρο της 
Βουλής κ. Θανάση Μπούρα, στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Κώτσηρα και στους 
Βουλευτές κ.κ. Βαγγέλη Λιάκο και Γιώργο Τσίπρα, επισημαίνει το πρόβλημα και ζητεί 
άμεση παρέμβαση πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. 
Στο ως άνω έγγραφο ο κ. Σταμούλης αναφέρει: 
       « Σας γνωρίζουμε, ότι τα έργα, που γίνονται στον κυκλικό κόμβο της ΠΕΟΑΚ Μέγαρα – 
Νέα Πέραμος, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των πόλεων 
Μεγάρων και Νέας Περάμου,  του Δήμου Μεγαρέων, αλλά και στην γενικότερη 
κυκλοφορία, δεδομένου ότι αφορά στο εθνικό δίκτυο.  
        Εκ των προβλημάτων δύο θεωρούνται ως τα πλέον σοβαρά.  
Πρώτον η μεγάλη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεύτερον η ελλιπής σήμανση, 
που δυσκολεύει πολύ την κυκλοφορία των οχημάτων, που ιδιαίτερα τη νύχτα την καθιστά 
και επικίνδυνη και που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών και σοβαρών τροχαίων 
ατυχημάτων.  
    Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε, όπως άμεσα συμπληρώσετε την σήμανση και 
κυρίως την νυχτερινή και μας αποστείλετε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, 
που ευελπιστούμε, πως θα είναι το ταχύτερο δυνατόν.  
          Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στα δίκαια αιτήματα μας και πριν 
θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.» 
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