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Πεντέλη, 1 Μαρτίου 2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Μήνυµα του Προέδρου του Σ.Π.Α.Π. Βλάσση Σιώµου για την Παγκόσµια Ηµέρα 
Πολιτικής Προστασίας 

 
Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Πολιτικής Προστασίας, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και 
Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώµος, έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: 
 
«Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσµια ηµέρα Πολιτικής Προστασίας από τον 
Διεθνή Οργανισµό Πολιτικής Άµυνας (ICDO) θέλοντας να τονίσει και να υπενθυµίσει ότι: 
«οποιαδήποτε ηµέρα µπορεί να συµβεί µια φυσική καταστροφή». Στην Ελλάδα το 1995, 
καθιερώθηκε θεσµικά η Πολιτική Προστασία µε την ίδρυση της Γενικής Γραµµατείας 
Πολιτικής Προστασίας που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
Σήµερα, που η χώρα µας αλλά και ολόκληρος ο κόσµος µαστίζεται όχι µόνο από την 
οικονοµική κρίση, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και των 
περιβαλλοντικών καταστροφών, ο ρόλος της Παγκόσµιας Ηµέρας της Πολιτικής 
Προστασίας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σηµαντικός για την κοινωνική συνοχή και 
ισορροπία: 

• αφενός µε την ενηµέρωση των πολιτών και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την 
ζωτική σηµασία της πολιτικής προστασίας, της ετοιµότητας, της πρόληψης και 
την αυτοπροστασίας σε περίπτωση ατυχηµάτων ή καταστροφών και 

• αφετέρου για να αποδώσει φόρο τιµής στις προσπάθειες, τις θυσίες και τα 
επιτεύγµατα όλων εκείνων που προσπαθούν και επαγρυπνούν για την 
καταπολέµηση των καταστροφών. 

 
Κύριος σκοπός και επιδίωξη της Πολιτικής Προστασίας είναι η µείωση αυτών ακριβώς 
των δυσµενών επιπτώσεων από την εκδήλωση των φυσικών και  τεχνολογικών  
καταστροφών που µπορούν να διαταράξουν ανά πάσα στιγµή την κοινωνική λειτουργία. 
 
Η Πολιτική Προστασία αποτελεί ένα θεσµό µε ιδιαίτερη σηµασία στις µέρες µας, καθώς 
οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους –
φυσικούς και τεχνολογικούς – λόγω της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και της αστικής και 
βιοµηχανικής ανάπτυξης. 
 
Ωστόσο, οποιαδήποτε αναφορά στον θεσµό της Πολιτικής Προστασίας δεν θα πρέπει 
να παραγνωρίζει τη σηµαντική συνεισφορά των εθελοντών, των ανθρώπων που, είτε στο 
πλαίσιο εθελοντικών οργανώσεων, είτε µεµονωµένα, την κρίσιµη στιγµή της 
καταστροφής προσφέρουν µε αυταπάρνηση το ανθρωπίνως δυνατόν. 
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Με την ευκαιρία της σηµερινής µέρας οφείλω να υπογραµµίσω ότι ως Πολιτεία πρέπει 
να προβούµε συνολικά σε  επανασχεδιασµό της Πολιτικής Προστασίας σε όλο το φάσµα 
της και στα 4 επίπεδά της:  

• Πρόληψη,  
• Προετοιµασία,  
• Έγκαιρη Προειδοποίηση και Άµεση Επέµβαση,  
• Αντιµετώπιση των συνεπειών και αποκατάσταση της οµαλότητας. 

 
Απαιτείται εν κατακλείδι, πιο ορθολογικός σχεδιασµός της Πολιτικής Προστασίας, µε 
ιδιαίτερο βάρος και περισσότερο µέρος των διαθεσίµων κονδυλίων για την πρόληψη, σε 
σχέση µε την καταστολή όπως συµβαίνει σήµερα.  
 
Μόνον έτσι θα αξιοποιηθούν σωστά οι πόροι, το ανθρώπινο δυναµικό της Πολιτείας και 
των ΟΤΑ, αλλά και το εθελοντικό κίνηµα που στις µέρες µας αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα επιτυχίας σε κάθε δράση µε κοινωνικό αντίκτυπο. 
 
Τέλος µε την ευκαιρία της Ηµέρας Πολιτικής Προστασίας θα ήθελα να απευθύνω ένα 
τεράστιο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια προς τους εθελοντές που µε 
αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια συνεισφέρουν στις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας, 
όπως επίσης και προς τους εντεταλµένους φορείς της Πολιτείας, το Πυροσβεστικό 
Σώµα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σώµατα Ασφαλείας, το ΕΚΑΒ κλπ για την αίσθηση 
καθήκοντος που τους διακρίνει στην άσκηση του λειτουργήµατος τους». 
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