
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δθμοςίων χζςεων 

22960 24527 – pr.megara@gmail.com 

Μζγαρα 6/6/22 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ξεκίνηςε η λειτουργία του Αςτυνομικοφ Σταθμοφ ςτην Κινζτα 

 
 Η αςφάλεια αποτελεί πρωταρχικι ανάγκθ ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. τθν Κινζτα υπιρχε ζνα 
ζλλειμμα: γινόταν εφκολα ςτόχοσ διαρρθκτϊν, λόγω τθσ φπαρξθσ πολλϊν εξοχικϊν κατοικιϊν. Μετά τισ 
ςυνεχείσ προςπάκειεσ του Διμου και το προςωπικό ενδιαφζρον του Δθμάρχου Γρθγόρθ ταμοφλθ, θ 
αςφάλεια ςτθν περιοχι αναβακμίηεται, με τθ ίδρυςθ Αςτυνομικοφ τακμοφ. Ο Αςτυνομικόσ τακμόσ 
Κινζτασ  ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τθν Πζμπτθ 3/6, ςτο Δθμοτικό κτίριο τθσ Κινζτασ, με Διοικθτι τον 
Αρχιφφλακα Ιωάννθ Γιαννίκο. 

Τπιρχε παλαιότερα Αςτυνομικόσ τακμόσ ςτθν Κινζτα, ο οποίοσ είχε καταργθκεί πριν από κάποια 
χρόνια, με ςυνζπεια το αίςκθμα τθσ αςφάλειασ ςτουσ κατοίκουσ να μειωκεί ζωσ και να εξαφανιςτεί, οπότε 
υπιρξε ανάγκθ να δρομολογθκοφν διαδικαςίεσ από τθν Διοίκθςθ του Διμου προκειμζνου να 
επαναςυςτακεί ο Αςτυνομικόσ τακμόσ. Ζτςι λοιπόν, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ με 
ζγγραφα και προςωπικζσ παραςτάςεισ ςτο Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ και με τθ βοικεια των 
Βουλευτϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Αττικισ  κατάφεραν να γίνει δεκτό το αίτθμα του Διμου το οποίο, 
εκτόσ των άλλων, ετζκθ από το Διμαρχο ςτον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Μητςοτάκη, κατά τθ διάρκεια τθσ 
επίςκεψισ του ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων, ο οποίοσ το ζκανε αμζςωσ αποδεκτό, παρουςία και του 
Τπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου. Σο αίςιο αποτζλεςμα αυτϊν των 
ενεργειϊν είναι θ ίδρυςθ του νζου Αςτυνομικοφ τακμοφ ςτθν Κινζτα, θ λειτουργία του οποίου ξεκίνθςε 
τθν Πζμπτθ 3 Ιουνίου με τθν παρουςία του Δθμάρχου. 
 
 Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, χαιρετίηοντασ το γεγονόσ διλωςε: 
«Λειτουργεί από ςήμερα ο Αςτυνομικόσ Σταθμόσ τησ Κινζττασ, ςε χώρο που παραχώρηςε ο Δήμοσ 
(Δημοτικό κτίριο), με Διοικητή τον Αρχιφφλακα κ. Γιαννίκο Ιωάννη, παράλληλα θα υπάρχουν δράςεισ ςτην 
περιοχή από την Κινητή Αςτυνομική Μονάδα (Κ. Α. Μ), από περιπολικά και από μονάδεσ Ο.Π.Κ.Ε. Με τα 
παραπάνω αυξάνεται κατά πολφ η αςφάλεια των κατοίκων, καθώσ και των περιουςιών αυτών.» 
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