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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αποφάςεισ του Γενικοφ Γραμματέα Πολιτικήσ Προςταςίασ, 
παρατείνεται μέχρι 17 Νοεμβρίου 2022,  

η κήρυξη ςε κατάςταςη έκτακτησ ανάγκησ 
ςτισ  Δημοτικέσ Ενότητεσ Μεγαρέων και Νέασ Περάμου 

 
Με δφο ςχετικζσ αποφάςεισ (3031 και 3063/17.5.2022) του Γενικοφ 

Γραμματζα Πολιτικήσ Προςταςίασ κ. Βαςιλείου Παπαγεωργίου, παρατείνεται η 
κήρυξη ςε κατάςταςη εκτάκτου ανάγκησ Πολιτικήσ Προςταςίασ των Δημοτικών 
Ενοτήτων Μεγάρων και Νζασ Περάμου για ακόμη εξι (6) μήνεσ ήτοι μζχρι 17 
Νοεμβρίου 2022 με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 

Στο διατακτικό των ωσ άνω αποφάςεων ο κ. Παπαγεωργίου αναφζρει: 
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την παράταςη κήρυξησ ςε κατάςταςη Ζκτακτησ Ανάγκησ 

Πολιτικήσ Προςταςίασ των Δημοτικών Ενοτήτων Μεγαρέων και Νέασ Περάμου του 

Δήμου Μεγαρζων τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Δυτικήσ Αττικήσ τησ Περιφζρειασ 

Αττικήσ, καθώσ εξακολουθοφν να υφίςτανται οι λόγοι κήρυξησ και το ζργο τησ 

διαχείριςησ των ςυνεπειών από τισ καταςτροφζσ, που προκλήθηκαν από ζντονα 

καιρικά φαινόμενα (ζντονεσ βροχοπτώςεισ και πλημμφρεσ) που εκδηλώθηκαν ςτισ 

15-11-2017 ςτισ παραπάνω περιοχζσ, δεν ζχει ολοκληρωθεί ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω 8 και 9 ςχετικά. Επίςησ, μετά και από την εκδήλωςη νζων ζντονων 

καιρικών φαινομζνων ςτισ 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ςτισ 25 Νοεμβρίου 2019 

ςτισ παραπάνω περιοχζσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω 8 και 9 ςχετικά, ενιςχφονται οι 

λόγοι παράταςησ κήρυξησ ςε κατάςταςη ζκτακτησ ανάγκησ πολιτικήσ προςταςίασ 

λόγω και των νεότερων ςυνεπειών που προκλήθηκαν από αυτά.  

ΠΡΟΟΧΗ !!! Για  όζο διάζηημα διαπκεί η κήπςξη ηηρ έκηακηηρ ανάγκηρ ζηην 
κηημαηική πεπιθέπεια  ηος Δήμος Μεγαπέων ιζσύοςν ηα εξήρ : 

1. Οζον αθοπά ηην Δημοηική  Ενόηηηα Νέας Περάμοσ ιζσύει η 
ςπαγωγή για ηην ηακηοποίηζη ηων αςθαιπέηων ηηρ καηηγοπίαρ 5 ηος ν. 
4495/2017 . 
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2.  Οζον αθοπά  ηην Δημοηική Ενόηηηα Μεγάρων, όπος ζςμπεπιλαμβάνεηαι 
και η  Κινέτα  ιζσύει η ςπαγωγή, για ηην ηακηοποίηζη ηων αςθαιπέηων ηηρ 
καηηγοπίαρ 5 ηος ν. 4495/2017 και καηαβάλλεηαι ανηί ηος πποζηίμος μόνο ηο 
παπάβολο, πος αναλογεί ζύμθωνα με ηον ν. 4613/2019 (θεκ 78/α/24-5-2019) 
και ζύμθωνα με ηην ςποςπγική απόθαζη  δαεθκ/κε/8706/α325/03-12-2018 
(θεκ 3255/β/2018). 
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