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Πεντέλη, 30 Δεκεµβρίου 2017 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Επίσκεψη και ευχές σε Εθελοντικές Οµάδες από τον Πρόεδρο του Σ.Π.Α.Π. και 
Γενικό Γραµµατέα του Εποπτικού Συµβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσση Σιώµο και 
Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΠΑΠ µε την ευκαιρία της έλευσης του 

Νέου Έτους 
 

Επίσκεψη σε Εθελοντικές Οµάδες που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης του 
Συνδέσµου Δήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) 
πραγµατοποίησε µε την ευκαιρία της έλευσης του Νέου Έτους ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 
και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος, 
συνοδευόµενος από Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΠΑΠ, παρέδωσε συµβολικά 
δώρα και δωροεπιταγές και αντάλλαξε ευχές µε τους εθελοντές που ακόµη και τις 
γιορτινές ηµέρες ήταν σε κατάσταση ετοιµότητας, για τυχόν επιδείνωση του καιρού και 
εκδήλωση ισχυρών καιρικών φαινοµένων. 
 
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. επισκέφθηκε την Εθελοντική Οµάδα Αντιµετώπισης 
Καταστροφών (Ε.ΟΜ.Α.Κ.) συνοδευόµενος από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσµου και 
Αντιπρόεδρο του Δηµοτικού Συµβουλίου Σπάτων Αρτέµιδας Πέτρο Πουλάκη, καθώς και 
την Εθελοντική Οµάδα Ραφήνας Πικερµίου (ΕΘ.Ο.Ρ.Π.) όπου τους υποδέχθηκαν ο 
Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Ραφήνας-Πικερµίου και Μέλος του ΔΣ 
του ΣΠΑΠ Αντώνης Παλπατζής και εκ µέρους των Εθελοντών ο Υπεύθυνος Επιχειρήσεων 
Μάνος Τσαλιαγκός. 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. συνοδευόµενος από το Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Συνδέσµου, Δηµοτικό Σύµβουλο Διονύσου Θανάση Κρητικό επισκέφθηκε 
το Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Διονύσου, το Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας Άνοιξης, το Σύλλογο Εθελοντών Πυροπροστασίας Κρυονερίου, την 
Εθελοντική Οµάδα Δυνάµεων Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης Ροδόπολης, καθώς και την 
Εθελοντική Οµάδα του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου, 
όπου τους υποδέχθηκε η Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Διονύσου 
Καλλιόπη Ταουξή-Χριστιανίδη.  Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. ευχήθηκε Καλή Χρονιά, 
παρέδωσε δώρα και δωροεπιταγές και συνοµίλησε µε τους Εθελοντές για τα ζητήµατα που 
τους απασχολούν, ενόψει και της χειµερινής περιόδου. 
 
Ο Πρόεδρος του Σ.Π.Α.Π. και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
Κ.Ε.Δ.Ε., Βλάσσης Σιώµος δήλωσε:  
 
«Λίγες ώρες πριν τον ερχοµό της νέας χρονιάς το µυαλό όλων µας είναι στους εθελοντές, 
οι οποίοι ακόµη και αυτές τις γιορτινές ηµέρες είναι παρόντες στις θέσεις τους έτοιµοι για 
προσφορά στους συνανθρώπους µας.  Εκ µέρους του Σ.Π.Α.Π., ως ελάχιστη ανταπόδοση 
και αναγνώριση, για τα όσα πρόσφεραν όλη τη χρονιά παραδώσαµε στις εθελοντικές 
οµάδες συµβολικά δώρα και δωροεπιταγές για την κάλυψη των αναγκών των εθελοντικών 
κλιµακίων.  Τη χρονιά που µας πέρασε, απέδειξαν περίτρανα ότι αξίζουν το σεβασµό και 
την ευγνωµοσύνη µας για όσα προσφέρουν.  Ήταν εκεί στις µεγάλες φωτιές στο Βόρεια 
και Νότια Αττική, στη ρύπανση του Σαρωνικού και βέβαια στην καταστροφική θεοµηνία της 
Δυτικής Αττικής σε Μάνδρα και Νέα Πέραµο.  
 
Οφείλουµε να ενισχύσουµε το εθελοντικό κίνηµα, µε θέσπιση κινήτρων και αναβάθµιση της 
εκπαίδευσης των εθελοντών σε κατηγορίες Πολιτικής Προστασίας που µέχρι σήµερα δεν 
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έχουν πραγµατοποιηθεί επαρκείς εκπαιδεύσεις.  Θα πρέπει να δηµιουργήσουµε 
προϋποθέσεις υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα αξιοποιούν την εµπειρία που 
θα αποκτάται µέσα από την επιµόρφωση, αλλά και την εφαρµογή της στο πεδίο των 
επιχειρήσεων.  Τέλος θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πλήρης θεσµική κατοχύρωση της 
ασφάλειας των Εκπαιδευµένων και Πιστοποιηµένων στην Πολιτική Προστασία Εθελοντών, 
αλλά και η θέσπιση σοβαρών κινήτρων για περαιτέρω ένταξη πολιτών σε Εθελοντικές 
Οµάδες πολιτικής Προστασίας 
 
Και το 2018 είµαι βέβαιος ότι οι εθελοντές µας θα συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο και µε 
αµείωτη ένταση τις προσπάθειες τους για να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Οι θερµές 
ευχές και ένα µεγάλο ευχαριστώ από όλους εµάς για αυτούς και τις οικογένειες τους, 
αποτελεί θεωρώ ελάχιστη υποχρέωση και καθήκον µας. 

 
Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


