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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Βράβευση των εθελοντριών του Σ.Π.Α.Π. από την Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. µε αφορµή τον 
εορτασµό της Διεθνούς Ηµέρας Γυναικών 

 
Τις γυναίκες-εθελόντριες του Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του 
Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), βράβευσε η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών 
του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή 
τον εορτασµό της Διεθνούς Ηµέρας Γυναικών, προς τιµήν των γυναικών που 
συµµετέχουν σε όλα τα στάδια των δράσεων Πολιτικής Προστασίας. 
 
Στην Εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., υπό την αιγίδα του Δήµου 
Αµαρουσίου, ήταν παρόντες ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης 
Καπάκης, ο Δήµαρχος Πεντέλης Δηµήτριος Στεργίου-Καψάλης και ο Πρόεδρος του 
Σ.Π.Α.Π. Βλάσσης Σιώµος. 
 
Το Βραβείο παρέλαβε αντιπροσωπεία των γυναικών εθελοντριών του Συνδέσµου. Ο 
Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος µετά τη 
βράβευση, δήλωσε: 
 
«Η σηµερινή ηµέρα είναι αφιερωµένη στις γυναίκες και στους αγώνες που έδωσαν για 
την κατοχύρωση της ισότιµης θέση τους στον κόσµο.  Οι γυναίκες αγωνίζονται 
καθηµερινά για το σπίτι τους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, στον τοµέα της 
εργασίας τους. Σήµερα οι γυναίκες συµµετέχουν σε κάθε έκφανση της δηµόσιας ζωής 
και πολύ ενεργά στην Πολιτική Προστασία, σε όλα τα επίπεδα. Έτσι και στον Σ.Π.Α.Π. 
έχουµε ένα σηµαντικό αριθµό γυναικών εθελοντριών, οι οποίες συµµετέχουν σε όλες 
µας τις δράσεις και επιτελούν ιδιαίτερα αξιόλογο έργο. Θα ήθελα να τις ευχαριστήσω 
από τα βάθη της καρδιάς µου για όσα κάνουν για το Σύνδεσµο, για την προστασία του 
περιβάλλοντος, για την αποκατάστασή του, αλλά κυρίως για τη συµβολή τους στην 
προσπάθεια για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς. Για άλλη µια φορά 
θερµά ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς µου». 
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