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Πεντέλη, 5 Δεκεµβρίου 2017 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

O Πρόεδρος του ΣΠΑΠ συµµετείχε στην Σύσκεψη του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Αµαρουσίου  

 
Στη σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του 
Δήµου Αµαρουσίου, συµµετείχε ο Σύνδεσµος για την Προστασία και την Ανάπλαση 
του  Πεντελικού (ΣΠΑΠ), δια του Προέδρου του και Γενικού Γραµµατέα του 
Εποπτικού Συµβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσση Σιώµου. 
 
Ειδικότερα στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας, που διεξήχθη υπό τον Δήµαρχο Αµαρουσίου και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, 
Γιώργο Πατούλη, εξετάσθηκαν τα θέµατα σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων  από την εκδήλωση πληµµυρικών, 
σεισµικών φαινοµένων και χιονοπτώσεων – παγετών για την περίοδο 2017 -2018, 
παρουσία εκπροσώπων του Πυροσβεστικού Σώµατος, της Αστυνοµίας, της 
Τροχαίας, του Συνδέσµου Δήµων Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), του 
Οργανισµού Αντισεισµικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθώς και των εθελοντικών 
οµάδων της περιοχής. 
 
Εκ µέρους του Δήµου Αµαρουσίου συµµετείχαν, ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος 
Επαµεινώνδας Γαρδέλης, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Βασίλης 
Κόκκαλης, οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι Επαµεινώνδας Κατσιγιάννης και Αικατερίνη 
Ψάλτη, ο Γενικός Γραµµατέας Γεώργιος Διδασκάλου, η Διευθύντρια Τεχνικής 
Υπηρεσία Μαρία Σεραφετινίδου, η Προϊσταµένη Πολιτικής Προστασίας Βασιλική 
Σκίτσα και ο αρµόδιος υπάλληλος στα θέµατα Πολιτικής Προστασίας του Δήµου 
Βασίλειος Πατέλης.  
 
Ο Δήµαρχος Αµαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης στην 
εισήγησή του ανέπτυξε το τρίπτυχο: πρόληψη- εκπαίδευση- ενηµέρωση για την 
αντιµετώπιση των έκτακτων και επικίνδυνων φαινοµένων, τονίζοντας ότι το 
σηµαντικότερο όλων είναι η πρόληψη και η ύπαρξη του κατάλληλου συντονισµού 
µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, ώστε να είναι αποτελεσµατική η κάθε 
παρέµβαση και δράση.    
 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας του Εποπτικού Συµβουλίου της 
ΚΕΔΕ, Βλάσσης Σιώµος στην παρέµβασή του τόνισε µεταξύ άλλων, ότι η 
συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων και ο συντονισµός της λειτουργίας τους 
στον τοµέα ευθύνης τους έχει αποκλειστικό στόχο την πρόληψη και στη συνέχεια 
την αντιµετώπιση ενδεχόµενων δύσκολων καταστάσεων από τα καιρικά φαινόµενα 
του φθινοπώρου και του χειµώνα και είναι απόλυτα αναγκαία.  Ευχαρίστησε δε, το 
Δήµο Αµαρουσίου και προσωπικά το Δήµαρχο κ. Γιώργο Πατούλη για τη συνεχή και 
αγαστή συνεργασία µε το Σύνδεσµο.   
 
Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ υποστήριξε ότι ως Πολιτεία πρέπει να προβούµε συνολικά 
σε  επανασχεδιασµό της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα µας µε ιδιαίτερη έµφαση 
και περισσότερα κονδύλια στην πρόληψη, σε σχέση µε την καταστολή. 
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«Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος τόσα χρόνια στη δασοπυρόσβεση και στην Πυρασφάλεια, 
αφήσαµε άλλες µορφές φυσικών καταστροφών, που όµως η πραγµατικότητα 
απέδειξε ότι µπορούν να συµβούν και µάλιστα δίπλα µας, ανά πάσα στιγµή! Πρέπει 
να ετοιµαστούµε, να σχεδιάσουµε, να εκπαιδευτούµε και εν τέλει να προλάβουµε 
κάθε µορφής φυσικό φαινόµενο ή καταστροφή.  Για παράδειγµα πληµµύρες, όπου η 
εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών δεν είναι στο απόλυτο επίπεδο, αλλά και σε 
άλλα φαινόµενα όπως ρύπανση ή σεισµός που η εκπαίδευση και η εξειδίκευση είναι 
από µηδαµινή έως ανύπαρκτη», υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ. 
 
Απευθυνόµενος τέλος προς στον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, ο Πρόεδρος 
του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος ζήτησε και σε 
επίπεδο Περιφέρειας ένα πιο ορθολογικό σχεδιασµό της Πολιτικής Προστασίας, µε 
ιδιαίτερα βάρος και περισσότερο µέρος των διαθεσίµων κονδυλίων για την πρόληψη, 
σε σχέση µε την καταστολή όπως συµβαίνει σήµερα.  
 
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Γενικός Γραµµατέας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώµος 
πρότεινε να δοθεί περισσότερη έµφαση στις ασκήσεις και στην εκπαίδευση για 
πιθανά σεισµικά φαινόµενα, µε ιδιαίτερο βάρος την εκπαίδευση της µαθητικής 
κοινότητας, λέγοντας ότι ο Σύνδεσµος θα προγραµµατίσει δράσεις άµεσα και προς 
την κατεύθυνση αυτή. 
 
 

 Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ 


