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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με πρόςκληςη του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη,
πραγματοποιήθηκε τακτική ςυνεδρίαςη του
Τοπικοφ Συντονιςτικοφ Οργάνου (ΣΤΟ), Πολιτικήσ Προςταςίασ

Με πρόςκλθςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη το Τοπικό
Συντονιςτικό Οργανο (ΣΤΟ) Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων, ςυνιλκε
ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ με τηλεδιάςκεψη και ςυηιτθςαν διάφορα κζματα ενόψει
τθσ αντιπυρικισ περιόδου.
Στθ ςφςκεψθ ςυμμετείχαν εκτόσ του Δθμάρχου, ο Αντιδιμαρχοσ αρμόδιοσ
για τθν Πολιτικι Προςταςία κ. Κϊςτασ Φυλακτόσ, ο Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ
Υπθρεςίασ των Μεγάρων κ. Καϊάφασ Δημήτρησ, ο Διοικθτισ του Αςτυνομικοφ
Τμιματοσ Μεγάρων κ. Βανάκασ Δημήτρησ, εκπρόςωποσ Τμιματοσ Τροχαίασ
Μεγάρων, εκπρόςωποσ του Δαςαρχείου Μεγάρων, εκπρόςωποσ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ κ. Καςτρίτησ, ο Δ/ντισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ
του Διμου Μεγαρζων κ. Κϊςτασ Κάμπαξησ, ο Δ/ντισ ΚΑΠΕΣ του Διμου Μεγαρζων
κ. Πρωτόπαπασ Δημήτρησ, εκπρόςωποι του Κυνηγετικοφ Συλλόγου Μεγάρων, τθσ
Ομάδασ Εθελοντϊν Μεγαριτϊν, του Α.Ο. Κοφροσ, και του Σϊματοσ Ερευνασ και
διάςωςησ Μεγάρων.
Στθ ςφςκεψθ εξετάςτθκαν όλα τα κζματα ενόψει τθσ αντιπυρικισ περιόδου
και ςυηθτικθκαν διάφορεσ προτάςεισ ςχετικά με τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ
οποιουδιποτε ζκτακτου γεγονότοσ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, πρότεινε να επιμθκυνκεί θ
αντιπυρικι περίοδοσ διότι ζχουν ςθμειωκεί φαινόμενα πυρκαγιάσ πρίν τθν ζναρξθ
τθσ αντιπυρικισ περιόδου και αναφζρκθκε ςτθν ςθμαντικι βοικεια των
εκελοντικϊν οργανϊςεων και ςτθν ουςιαςτικι προςφορά τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ
διαφόρων εκτάκτων καταςτροφικϊν φαινομζνων.
Επίςθσ επεςιμανε τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ εφαρμογισ ενόσ ςυςτιματοσ
επικοινωνίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων κατά τθν διάρκεια εκτάκτων
γεγονότων για καλφτερο ςυντονιςμό και ςωςτι διαχείριςθ αντιμετϊπιςθσ τθσ
όποιασ ζκτακτθσ κατάςταςθσ.
Αποφαςίςτθκε ςτο Τοπικό Συντονιςτικό Οργανο ςτο εξισ να ςυμμετζχουν
εκπρόςωποι τθσ Λζςχησ Μοτοςυκλετιςτων Μεγάρων και των Προςκόπων.

Από τον εκπρόςωπο τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ γνωςτοποιικθκε ότι
γίνεται ζλεγχοσ ςτισ δεξαμενζσ, που υπάρχουν ϊςτε αυτζσ να είναι πάντα γεμάτεσ
και γενικι καταγραφι των προβλθμάτων που υπάρχουν ιδθ.
Ο εκπρόςωποσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ανζφερε ότι πρζπει να
υπάρχει γενικι επιτιρθςθ για τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ των πολιτϊν, που
ελλοχεφουν κίνδυνο πυρκαγιάσ (αυτοί που καίνε ξερόχορτα, Μελιςςοκόμοι κλπ.)
και να υπάρχει καλι ςυνεργαςία τθσ Πυροςβεςτικισ με τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ.
Ο εκπρόςωποσ του Δαςαρχείου γνωςτοποίθςε ότι κα προςλθφκοφν άμεςα
72 άτομα.
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