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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τέσσερις προτάσεις από τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ Βλάσση Σιώµο στην 
Σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής  
 
Τέσσερις σηµαντικές προτάσεις έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Δήµων για την 
Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και Γενικός Γραµµατέας του 
Εποπτικού Συµβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. Βλάσσης Σιώµος, στη σύσκεψη του Συντονιστικού 
Οργάνου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΣΟΠΠ) για τον απολογισµό της 
αντιπυρικής περιόδου και την προετοιµασία της χειµερινής περιόδου, όπου συµµετείχε 
µαζί µε Εθελοντές και Στελέχη του Συνδέσµου. 
 
Στη συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής κ. Πέτρου Φιλίππου συµµετείχαν αιρετοί της Περιφέρειας και των Δήµων της 
Ανατολικής Αττικής, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώµατος, της Αστυνοµίας, του 
Στρατού και του Λιµενικού, στελέχη του Οργανισµού Αντισεισµικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), 
ο Δασάρχης Πεντέλης Θανάσης Ρέππας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της 
Περιφέρειας και των Δήµων.  
 
Από πλευράς Δήµων Μελών του ΣΠΑΠ ήταν παρόντες ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής 
Προστασίας του Δήµου Ραφήνας Πικερµίου και µέλος του ΔΣ του ΣΠΑΠ, Αντώνης 
Παλπατζής ο Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Παλλήνης Αλέκος 
Πυργιώτης, η Αντιδήµαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Διονύσου Καλλιόπη 
Ταουξή-Χριστιανίδη και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήµου 
Σπάτων Αρτέµιδας και µέλος του ΔΣ του ΣΠΑΠ Παναγιώτης Λάµπρου.  Συµµετείχαν 
επίσης, µέλη και εκπρόσωποι Εθελοντικών Οµάδων της Ανατολικής Αττικής. 
 
Στη σύσκεψη έγινε απολογισµός της καλοκαιρινής περιόδου που πέρασε και εξετάσθηκαν 
οι δράσεις προετοιµασίας για την πρόληψη και αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
πληµµυρικά φαινόµενα, χιονοπτώσεις και παγετό, καθώς και τις δράσεις προετοιµασίας 
για την πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων. Οι 
συµµετέχοντες µε τις παρεµβάσεις τους έκαναν κριτική και αυτοκριτική σχετικά µε τα 
όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της εφετινής αντιπυρικής περιόδου και έκαναν προτάσεις 
για τη διόρθωση λαθών και παραλείψεων µε στόχο την καλύτερη πρόληψη και τον 
αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό και συντονισµό την επόµενη αντιπυρική περίοδο, έτσι 
ώστε το τέλος της προσεχούς αντιπυρικής περιόδου, ο απολογισµός να είναι κατά πολύ 
θετικότερος του εφετινού. 
 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ 
Βλάσσης Σιώµος, στην παρέµβαση του διατύπωσε τέσσερις προτάσεις που η υλοποίηση 
τους θα βοηθούσε σηµαντικά τους ΟΤΑ, τους Συνδέσµους, ΟΤΑ, αλλά και όλους τους 
φορείς που µετέχουν της Πολιτικής Προστασίας. 
 
Συγκεκριµένα ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη να συνδράµει την προσπάθεια που 
καταβάλουν η ΚΕΔΕ και οι Σύνδεσµοι, ώστε οι οκτάµηνες προσλήψεις του Προγράµµατος 
Κοινωφελούς Εργασίας, να επεκταθούν και στην Πολιτική Προστασία, υπενθυµίζοντας 
τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Σύνδεσµοι προς αυτή την κατεύθυνση σε 
συναντήσεις τόσο µε την Αναπληρώτρια Υπουργό κα Αντωνοπούλου, όσο και µε τον κ. 
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Σταθάκη όταν ήταν Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Σιώµος εξέφρασε την ελπίδα ότι ενωµένοι 
οι φορείς της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού θα µπορούσαν να επιτύχουν µε αυτόν τον 
τρόπο την καλύτερη στελέχωση των φορέων Πολιτικής Προστασίας. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Σιώµος επανέλαβε και έθεσε και πάλι το πάγιο αίτηµα της ΚΕΔΕ και των 
υπόλοιπων φορέων των ΟΤΑ για τη µετατροπή των ΚΑΠ Πυροπροστασίας σε ΚΑΠ 
Πολιτικής Προστασίας, ώστε να µπορούν οι Δήµοι και οι Περιφέρειες να διαθέτουν 
χρήµατα για την καλύτερη αντιµετώπιση όλων των περιστατικών που άπτονται της 
Πολιτικής Προστασίας και χρήζουν πρόληψη και καταστολή. 
 
Η τρίτη πρόταση του Προέδρου του ΣΠΑΠ και Γενικού Γραµµατέα της ΚΕΔΕ Βλάσση 
Σιώµου αφορά την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, αλλά και την ανάγκη απολογισµού 
δαπανών για τα χρήµατα που διατίθενται στους ΟΤΑ για δράσεις Πυροπροστασίας ή 
Πολιτικής Προστασίας γενικότερα. 
 
Η τέταρτη πρόταση του Προέδρου του ΣΠΑΠ αφορά την αναγκαιότητα για µετατροπή 
των 3µήνων συµβάσεων Πυροπροστασίας σε 5µηνες, ώστε να συµπίπτουν µε την χρονική 
της αντιπυρικής περιόδου. 
 
Ο κ. Σιώµος, τέλος, συνεχάρη τον Διοικητή Αττικής του Πυροσβεστικού Σώµατος 
Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Γιόβα και τον Αντιπεριφερειάρχη Πέτρο Φιλίππου, αλλά και 
τους Πυροσβέστες, τους Εθελοντές και τους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και 
Β΄ Βαθµού για το υψηλό αίσθηµα ευθύνης, προσφοράς και καθήκοντος που επέδειξαν σε 
δεκάδες φωτιές στην Αττική, αλλά κυρίως σε Σαρωνίδα και Καπανδρίτι.  Επίσης 
υπογράµµισε ότι παρά τα παραπάνω υπήρξαν ολιγωρίες, λάθη και καθυστερήσεις στο 
συντονισµό των δυνάµεων την πρώτη στιγµή των πυρκαγιών, καθώς και έλλειψη 
προληπτικών µέτρων από θεσµοθετηµένους φορείς. Η έλλειψη αυτού του συντονισµού 
ήταν κατά τον κ. Σιώµο εκείνη που φέτος έφερε αρνητικό αποτέλεσµα στην Ανατολική 
Αττική µε τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος και πολύ περισσότερα καµένα στρέµµατα από 
ότι πέρυσι και πρόπερσι. 
 

 Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


