
 

 

                                                                                                                    Μέγαρα 13 Ιουνίου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δεν κινδυνεύουν άνθρωποι από τη φωτιά 

που μαίνεται στην περιοχή του “Κρύφτη” 
 

Λίγο πρίν το μεσημέρι μεγάλη φωτιά ξέσπασε κοντά στο Πεδίο Βολής της 

Σχολής Πυροβολικού στου Καλόγηρου τα Μελίσσια και λόγω των ισχυρών ανέμων 

έχει φτάσει στην κορυφογραμμή του όρος Πατέρας, στον “Κρύφτη” με κατεύθυνση 

προς την περιοχή των Βιλλίων. 

Στην περιοχή κατέφθασαν αμέσως οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής του 

Πυροσβεστικού Σταθμού των Μεγάρων με επικεφαλής τον Διοικητή, οι οποίες 

σύντομα ενισχύθηκαν από δυνάμεις των γειτονικώνν Δήμων και πολύ σύντομα 

κατέφθασαν Ελικόπτερα και Αεροσκάφη για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της 

Πυρκαϊάς. 

Μόλις έγινε γνωστό το γεγονός χωρίς καμία καθυστέρηση ο Δήμαρχος 

Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης συνεκάλεσε σε έκτακτη κατεπείγουσα 

συνεδρίαση το Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (ΣΤΟ) της Πολιτικής Προστασίας στην 

αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μεγάρων, για 

την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου και τον συντονισμό των δράσεων. 

 Παραβρέθηκαν  στη συνεδρίαση αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 13.30  ο 

Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος, ο Αντιδήμαρχος κ. Φωτίου, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ. Σπύρος Κορώσης, κ. Γιώργος Σωτηρίου και Λευτέρης Κοσμόπουλος, 

υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, ο Διοικητής της Σχολής Πυροβολικού,  

εκπρόσωπος του Διοικητή ΚΕΕΔ, ο Διοικητής  του Αεροδρομίου της Πάχης, ο 

Ταξίαρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας, 

εκπρόσωπος του Διοικητού του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων, εκπρόσωπος της 

Δασικής Υπηρεσίας, του Σώματος Ερευνας και Διάσωσης (ΣΕΔ) και  της εθελοντικής 

Ομάδας ΚΟΥΡΟΣ. 



Αποφασίστηκε να τεθούν σε ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις πολιτικής 

προστασίας (προσωπικό και μέσα) τα τμήματα του Στρατού και η διαρκής 

λειτουργία του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ). 

Ηδη επιχειρούν στην περιοχή της φωτιάς δύο (2) Ελικόπτερα και τέσσερα (4) 

αεροπλάνα, τριάντα περίπου οχήματα, καθώς και πεζοπόρα τμήματα της 

Πυροσβεστικής και υδροφόρα οχήματα που έχουν διατεθεί από το Δήμο.  

 ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ παρά υπάρχουν μόνο φυσικές 

καταστροφές. 

Ο Δήμος σύμφωνα με το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας που  έχει εκπονήσει  

έχει θέσει σε ετοιμότητα όλα τα προβλεπόμενα από αυτό μέσα και προσωπικό  και 

είναι έτοιμος να συνδράμει περαιτέρω στο έργο της κατάσβεσης. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 
& Δημοσίων Σχέσεων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


