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editorial

Καμία υποχώρηση
για το Πεντελικό μας!

Βλάσσης Σιώμος

Προέδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου ΣΠΑΠ

Ξάφνιασε δυσάρεστα η νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να δώσει πρό-

δρομες άδειες εργασιών για την εγκατάσταση λατομείων στο Πεντελικό. Γνωρίζουμε πολύ 

καλά πως στο όνομα της «ανάπτυξης» (η λέξη εντός εισαγωγικών) θυσιάζονται πολλά, για 

πρόσκαιρα και αμφίβολα κέρδη για λίγους και με βέβαια βάρη για τους πολλούς.

Υπενθυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι οι τρεις δήμαρχοι των όμορων Δήμων του Πε-

ντελικού και ο ΣΠΑΠ δια του προέδρου του είπαν ένα ηχηρό και ξεκάθαρο «Όχι λατομεία στο 

Πεντελικό!». Οι δήμαρχοι Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, Πεντέλης, Δήμητρα Κεχαγιά, και 

Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος, καθώς και ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Βλάσσης Σιώμος, τόνισαν σε 

κοινή συνέντευξη Τύπου τα ανυπέρβλητα προβλήματα που θα προκαλέσει αυτή η «ανάπτυξη»: 

μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση της Λεωφόρου Διονύσου, μεγάλη επιβάρυνση σε σκόνη και 

θόρυβο, αλλά και οπτική ρύπανση, σοβαρός κίνδυνος κατολισθήσεων και ατυχημάτων στη Λε-

ωφόρο Διονύσου, μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο του Αρχαίου Λατομείου (Σπη-

λιά Νταβέλη), του Ιερού του Διονύσου, του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους Σπήλαιο του Διονύ-

σου, από τον προϊστορικό οικισμό και άλλες αρχαιότητες, τις επιπτώσεις στο καταφύγιο άγριας 

ζωής του Δημόσιου Δάσους της Ραπεντώσας και του εναπομείναντος δάσους του Διονύσου.

Μάλιστα, επειδή η διαφωνία για τα λατομεία στο Πεντελικό δεν είναι ακόμα μία στείρα αντι-

παράθεση, κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία του Πεντελικού και την 

ανάδειξή του σε πόλο αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού όχι μόνο για τους Δήμους της πε-

ριοχής, αλλά και για τους πολίτες όλου του Λεκανοπεδίου. 

Γνωστή επίσης είναι η αταλάντευτη θέση του ΣΠΑΠ κατά της δημιουργίας νέων λατομείων στο 

Πεντελικό, καθώς και η συμπόρευσή του με τους Δήμους της περιοχής, στους κάθε είδους 

αγώνες που θα ακολουθήσουν, με το αδιαπραγμάτευτο σύνθημα: «Όχι λατομεία στο Πεντελι-

κό!». Και σε αυτόν τον αγώνα, να είστε βέβαιοι, δεν θα υπάρξει καμία υποχώρηση.

Φυσικά, υπάρχουν και ευχάριστες εξελίξεις στο θέμα, καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο (ΚΑΣ) απέρριψε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του πρώτου από 

τους 5 υπό έγκριση λατομικούς χώρους. Η απόφαση αυτή είναι σημαντικότατη, διότι αποτελεί 

προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία έκδοσης απόφασης.

Το Πεντελικό μας
Ενημερωτικό Δελτίο 

του Συνδέσμου Δήμων 

για την Προστασία 

και Ανάπλαση 

του Πεντελικού (ΣΠΑΠ)

Διοίκηση ΣΠΑΠ

Δημαρχείο Αμαρουσίου

Βασιλίσσης Σοφίας 9 

& Δημητρίου Μόσχα, 

151 24 Μαρούσι

Τηλ. 213 2038292

Κέντρο Επιχειρήσεων ΣΠΑΠ

Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 

Πλατεία Νέας Πεντέλης, 

152 39 Νέα Πεντέλη

Τηλ. 210 6131461

e-mail: info@spap.org.gr
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το Πεντελικό μας

➔ Η φετινή κακοκαιρία «Ελπίδα» έδειξε να ξεπερνά 
τις δυνατότητες των αυτοδιοικητικών μηχανισμών 
να αντεπεξέλθουν σε σφοδρά καιρικά φαινόμενα. 
Ποια βήματα πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ώστε 
να υπάρξει επαρκέστερη προετοιμασία των υπηρε-
σιών Πολιτικής Προστασίας απέναντι σε αντίστοι-
χα φαινόμενα;
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά καλούνται οι δήμοι και οι 

δήμαρχοι να επωμιστούν το βάρος μιας… Ελπίδας. Η Αθή-

να δεν έχει μάθει σε παρόμοια καιρικά φαινόμενα. Σαφώς 

προκάλεσε ταλαιπωρία στους πολίτες και στους οδηγούς, 

αλλά και κινδύνους. Ο κάθε δήμος είναι ο εγγύτερος στον 

πολίτη θεσμός του κράτους. Τα προβλήματα που δημιουρ-

γούνται από καιρικά φαινόμενα πρέπει να είμαστε σε θέση 

να τα αντιμετωπίζουμε στο σύνολό τους με υπευθυνότητα 

και σοβαρότητα. Για την «Ελπίδα» οφείλουμε μια απολογία 

για βελτίωση του μηχανισμού. 

Για την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, βασικό 

σημείο είναι η ενημέρωση των πολιτών από την κάθε αρχή, 

όπως η υπακοή στις οδηγίες και η τήρησή τους. Επιπλέον, 

απαιτείται ενίσχυση των μέσων για την αντιμετώπιση κάθε 

καιρικού φαινομένου ξεχωριστά σε κάθε δήμο από τον 

κρατικό μηχανισμό, όπως και έκτακτες χορηγίες για κάθε 

προμήθεια. Επίσης, απαιτείται τοποθέτηση γεννητριών σε 

κάθε δήμο ώστε να καλύπτεται πληθυσμιακά. Τέλος, πι-

στοποιημένοι εθελοντές ή εργαζόμενοι να κατατάσσονται 

στο προσωπικό ασφάλειας για κάθε καιρικό φαινόμενο ξε-

χωριστά. Αυτά είναι μερικά μέτρα που ίσως βοηθούν στην 

καλύτερη αντιμετώπιση δύσκολων καιρικών φαινομένων.

➔ Σύνδεσμοι όπως ο ΣΠΑΠ, πώς και με ποιες προ-
ϋποθέσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν περισσό-
τερο υποστηρικτικά στις προσπάθειες των δήμων 

Νότα Σοκορέλλη

Εννέα μέτρα – προτάσεις
για πιο αποτελεσματικό ΣΠΑΠ
Τις δικές τις προτάσεις για μέτρα που θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική Πολιτική Προ-
στασία καταθέτει η Νότα Σοκορέλλη, Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής & 
Εθελοντισμού Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΠ. Όπως 
σημειώνει η κα Σοκορέλλη, οι δήμοι και οι σύνδεσμοι όπως ο ΣΠΑΠ βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθούν από την 
πολιτεία, για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τέλος, τονίζει την αξία 
του Πεντελικού και εξηγεί γιατί ο ΣΠΑΠ θα σταθεί εμπόδιο σε όποιον επιχειρεί να το βλάψει.
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ώστε να αντιμετωπίζουν τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα; Στο πλαίσιο αυτό, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται 
η προετοιμασία του ΣΠΑΠ για την αντιπυρική πε-
ρίοδο που έχουμε μπροστά μας, ποιες δυσκολίες 
υπάρχουν και πώς μπορούν αυτές να ξεπεραστούν;
Οι δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κα-

τά της κλιματικής αλλαγής, από τις πυρκαγιές των δα-

σών έως τις καταιγίδες, και από τους χιονιάδες ως τις 

πλημμύρες. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος αντιμετώπισης 

αυτών των επιτακτικών και πολλές φορές απρόβλεπτων 

προβλημάτων. Οι ικανότητες και η ηγεσία είναι σημαντι-

κά συστατικά αποτελεσματικών αντιδράσεων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε συχνές καταστροφές και στην κλιμα-

τική αλλαγή.

Όμως, ουσιώδη ρόλο στην πρόληψη του κινδύνου και 

των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα έχει η συνερ-

γασία μεταξύ των φορέων, των δήμων και της Πολιτικής 

Προστασίας. Η ανάθεση σαφών αρμοδιοτήτων είναι ανα-

γκαίος κανόνας διότι βελτιώνεται η αντίδραση σε τέτοια 

φαινόμενα. Γενικά, το τέρας της γραφειοκρατίας πρέπει 

να αποδυναμωθεί, γιατί δημιουργεί καθυστερήσεις τόσο 

στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη αντιμετώπιση. Τέλος, 

απαιτείται εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο ΣΠΑΠ συμβάλλει καίρια με τις ενέργειές του που αφο-

ρούν στη συντήρηση και την αποκατάσταση των δασικών 

δρόμων, αλλά και τον καθαρισμό ξερών χόρτων στους 

δήμους-μέλη του. Η άμεση επέμβαση μπορεί να σώσει 

ζωές και περιουσίες, έτσι μόνο με τον κοινό βηματισμό 

των δήμων και του ΣΠΑΠ οι κοινές δράσεις μπορούν να 

είναι αποτελεσματικές. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε 

ότι χρειάζεται:

1. Συνεργασία των φορέων.

2. Διαρκής επιμόρφωση-ενημέρωση των φορέων.

3. Προαγωγή του εθελοντισμού.

4. Περιβαλλοντική ευαισθησία.

5. Ενίσχυση της ετοιμότητας.

6. Εκδόσεις πιστοποιητικών πυρασφάλειας και συντήρη-

σης σε χώρους και κατάλληλη οργάνωσή τους.

7. Τοποθέτηση πυροσβεστικού εξοπλισμού αυτόματης 

κατάσβεσης, εξοπλισμός προστατευτικής ενδυμασίας.

8. Φυλάκια σε δασικές περιοχές.

9. Αύξηση των μέσων για κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο 

σε κάθε δήμο με κρατική επιχορήγηση για την υλοποίηση 

των ανωτέρω. 

Σύνδεσμοι όπως ο ΣΠΑΠ και τα μέλη του μπορούν να 

συμβάλλουν στο μέγιστο στην προσπάθεια για ορθή αντι-

μετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. 

➔ Άνοιξε εκ νέου η συζήτηση για πιθανές λατο-
μικές δραστηριότητες στο Πεντελικό. Η θέση του 
Συνδέσμου είναι κάθετα αρνητική, ωστόσο ποιες 
δυνατότητες διαθέτει προκειμένου να αποτρέψει 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο;
Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

ζουν σε ορεινές περιοχές, αλλά όλοι εξαρτόμαστε κατά κά-

ποιον τρόπο από «υγιή» βουνά και τα οφέλη τους, συμπε-

ριλαμβανόμενων του νερού, της τροφής, της ενέργειας, 

της βιοποικιλότητας και της απασχόλησης.

Εδώ είναι που η εκπαίδευση μπορεί να κάνει τη διαφορά. 

Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι με ποιον τρόπο τα βουνά πα-

ρέχουν ζωτικά αγαθά απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυ-

ξη, και με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν για να 

οδηγήσουν τον κόσμο σε μια πράσινη οικονομία. Τα ορεινά 

οικοσυστήματα είναι συχνά εύθραυστα και η προστασία 

της ακεραιότητάς τους είναι το κλειδί για την εξασφάλιση 

κρίσιμων αγαθών και υπηρεσιών. 

Για το Πεντελικό, αρκεί να αναφέρουμε ότι είναι το δεύ-

τερο ψηλότερο όρος της Αττικής και ότι αποτελεί εστία 

βιοποικιλότητας στην περιοχή καθώς φυτρώνουν ακόμα 

περισσότερα από 1.100 είδη φυτών. Είναι σαφές, λοιπόν, 

για εμάς στον ΣΠΑΠ ότι θα αντισταθούμε με κάθε νόμιμο 

τρόπο σε καθετί που θα μπορούσε να βλάψει αυτό το υ-

πέροχο βουνό.

«Η άμεση επέμβαση μπορεί 
να σώσει ζωές και περιουσίες, 
έτσι μόνο με τον κοινό 
βηματισμό των δήμων 
και του ΣΠΑΠ οι κοινές 
δράσεις μπορούν να είναι 
αποτελεσματικές»
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τα νέα του ΣΠΑΠ

Βραβείο για την Περιβαλλοντική 
Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση 
στα Greek Green Awards 2022
Στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) απο-

νεμήθηκε το Βραβείο για την Περιβαλλοντι-

κή Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση των 

Greek Green Awards 2022. Τα βραβεία α-

πονεμήθηκαν σε φορείς αυτοδιοίκησης για 

βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον και 

την αειφορία, υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος του 

ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης, Αντιπρό-

εδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ 

Βλάσσης Σιώμος μαζί με τον Αντιπρόεδρο 

του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχο και Αναπληρωτή 

Δημάρχου Αμαρουσίου Στέφανο Τσιπου-

ράκη. Το Βραβείο απένειμε στον ΣΠΑΠ ο 

Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμο-

σμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών 

Καταστροφών & Πρόεδρος του Οργανι-

σμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προ-

στασίας Ευθύμης Λέκκας.

Οι προτάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές 

και τις δράσεις των φορέων ΟΤΑ στους το-

μείς του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών 

αιχμής, της εξοικονόμησης ενέργειας, των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της 

ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας 

που υπεβλήθησαν από ΟΤΑ και ιδιωτικούς 

φορείς, αξιολογήθηκαν, βαθμολογήθηκαν 

και βραβεύθηκαν από ειδική επιστημονική 

επιτροπή. Η πρόταση του ΣΠΑΠ, η οποία 

επικεντρώθηκε στις δράσεις που πραγμα-

τοποιεί για την περιβαλλοντική ευαισθητο-

ποίηση και εκπαίδευση, αξιολογήθηκε ως 

η καλύτερη πρόταση από τις συνολικά 57.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν και 

απένειμαν βραβεία ο Περιφερειάρχης Αττι-

κής Γιώργος Πατούλης, ο Γενικός Γραμμα-

τέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 

Μανώλης Γραφάκος, πολλοί δήμαρχοι, α-

ντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρό-

σωποι εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και 

πλήθος κόσμου.

Ο Βλάσσης Σιώμος, παραλαμβάνοντας το 

βραβείο, αφού ευχαρίστησε την Επιτροπή 

για την επιλογή της να βραβεύσει τον Σύν-

δεσμο, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος γι’ 

αυτό το βραβείο. Θεωρώ τη βράβευση 

αυτή μία από τις σημαντικότερες στην 

24ετή αυτοδιοικητική διαδρομή μου. Και 

αυτό γιατί πρόκειται για Βραβείο Περιβαλ-

λοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευ-

σης. Αλλά αποτελεί και ιδιαίτερη τιμή και 

χαρά όταν στη σημαντική αυτή στιγμή είναι 

μαζί μας σημαντικότατες προσωπικότη-

τες. Ο Σύνδεσμός μας, μετά την ανάληψη 

των καθηκόντων μου ως Προέδρου, έχει 

δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλ-

λοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 

με ποικίλες δράσεις. Κι αυτό γιατί η σχέση 

της σημερινής νέας γενιάς, όπως και των 

μελλοντικών γενεών, με τη φύση πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί και όλοι πρέπει να κα-

τανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 

ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην έξοδο 

από την οικολογική και κλιματική κρίση. Με 

τις δράσεις και τα προγράμματα ευαισθη-

τοποίησης και εκπαίδευσης επιδιώκεται η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, η ανταλλαγή α-

πόψεων και η έκφραση ιδεών, αλλά και η 

ανάδειξη αξιών όπως ο εθελοντισμός και 

η προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Αφι-

ερώνω αυτό το βραβείο στους 35 συνα-

δέλφους αυτοδιοικητικούς που αποτελούν 

το Δ.Σ. του ΣΠΑΠ, αλλά και σε όλους τους 

μαθητές, εκπαιδευτικούς και εθελοντές 

που έχουν μέχρι σήμερα συμμετάσχει στις 

περιβαλλοντικές μας δράσεις».

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου και 

της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος με τον Περιφερειάρχη Αττικής 

Γιώργο Πατούλη.
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Ο ΣΠΑΠ σε διαρκή πόλεμο κατά
της δημιουργίας νέων λατομείων
Ο ΣΠΑΠ, αμέσως μόλις διαπίστωσε (τη Δευ-

τέρα 28 Φεβρουαρίου 2022) την ύπαρξη 

νέας απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αττικής από 25/2/2022 με την οποία 

ενέκρινε τη διενέργεια ερευνητικών εργασι-

ών με γεωλογικές μεθόδους, όπως γεωλο-

γική αναγνώριση-χαρτογράφηση, γεωλογική 

μελέτη χωρίς επέμβαση επί του εδάφους, α-

πό την εταιρεία Μεγαλιθική ΑΒΕ, σε δημόσια 

δασική έκταση 107.054,76 τ.μ. στη θέση 

Πύριζα της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 

του Δήμου Διονύσου, με σκοπό τη διαπίστω-

ση ύπαρξης μαρμάρων, ενημέρωσε άμεσα 

τους αρμοδίους στους δήμους Διονύσου και 

Πεντέλης, όπως και γειτονικών δήμων.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πε-

ντέλης, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμ-

βουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής Προ-

στασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε 

σχετικά:

«Δηλώνουμε ότι καταδικάζουμε σαφέστατα 

την επιχειρούμενη εγκατάσταση νέων λα-

τομείων στο Πεντελικό βουνό. Θα πολεμή-

σουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε 

δυνατό μέσο για να αποτρέψουμε την εγκα-

τάσταση νέων λατομείων στο Πεντελικό μας. 

Τονίζουμε δε ότι, παρά την επιμονή των επι-

χειρηματικών συμφερόντων και όσων κρύ-

βονται πίσω από αυτούς, θα δώσουμε μάχη 

κινητοποιώντας τους πολίτες και τις κοινωνί-

ες της Βορειοανατολικής Αττικής απέναντι σε 

όλους όσους επιχειρούν να εκμεταλλευθούν 

το Πεντελικό μας για δικό τους όφελος, μην 

υπολογίζοντας ότι όλο αυτό θα έχει κατα-

στροφικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, την 

ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα ολόκλη-

ρου του Λεκανοπεδίου». 
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τα νέα του ΣΠΑΠ

Μήνυμα Βλάσση Σιώμου 
για την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής 
Προστασίας 2022
«Η Πολιτική Άμυνα και η διαχείριση εκτοπι-

σμένων πληθυσμών έναντι καταστροφών 

και κρίσεων - Ο ρόλος των εθελοντών 

και ο αγώνας κατά της πανδημίας» (Civil 

Defence and Management of displaced 

populations in face of disasters and crises 

- Role volunteers and the fight against 

pandemics). Αυτό ήταν το μήνυμα της φε-

τινής Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προ-

στασίας, σκοπός της οποίας είναι να ανα-

δείξει την πολύτιμη συμβολή των εθελο-

ντών σε κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, όπου πληθυσμοί αναγκάζονται 

να εκτοπιστούν από τις εστίες τους. Ένα 

μήνυμα που παράλληλα υπογραμμίζει ότι 

απειλές για την ανθρωπότητα δεν αποτε-

λούν μόνο οι φυσικές καταστροφές, αλλά 

και πρωτοφανείς καταστάσεις όπως η παν-

δημία, που συνεχίζει να πλήττει ολόκληρο 

τον πλανήτη.

Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πα-

γκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας από 

τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας 

(ICDO) θέλοντας να τονίσει και να υπεν-

θυμίσει ότι “οποιαδήποτε μέρα μπορεί να 

συμβεί μια φυσική καταστροφή”. Στην Ελ-

λάδα η Πολιτική Προστασία καθιερώθηκε 

θεσμικά το 1995, με την ίδρυση της Γε-

νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021 δημιουργήθηκε 

το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολι-

τικής Προστασίας.

Ο θεσμός της Πολιτικής Προστασίας δεν 

συνδέεται μόνο με την αντιμετώπιση μιας 

καταστροφής, αλλά εκτείνεται σε όλο το 

φάσμα της, καλύπτοντας πρωτίστως τον 

τομέα της πρόληψης, τον σχεδιασμό, την 

ετοιμότητα, αλλά και τη διαχείριση των 

συνεπειών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρω-

παϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την υψηλή 

αποστολή της Πολιτικής Προστασίας και με 

στόχο να συμβάλλει στην πρόληψη των κιν-

δύνων και στην ετοιμότητα για τη διαχείρι-

ση συνακόλουθων καταστάσεων εκτάκτου 

ανάγκης, έχει θεσπίσει τον Ευρωπαϊκό Μη-

χανισμό για επεμβάσεις παροχής βοηθείας, 

καθώς και προγράμματα χρηματοδότησης 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία αποτελεί 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. Στην πραγμα-

τικότητα, η Πολιτική Προστασία στον σύγ-

χρονο πολιτισμό μας αποτελεί τον θεσμό 

συνένωσης των δυνάμεων όλων των πο-

λιτών έναντι φυσικών και ανθρωπογενών 

απειλών ή κινδύνων, που μπορούν να δια-

ταράξουν σε καιρό ειρήνης την κοινωνική 

λειτουργία.

Σύμφωνα με την ICDO, η Παγκόσμια Ημέρα 

Πολιτικής Προστασίας έχει τρεις στόχους 

με αποδέκτη την παγκόσμια κοινότητα:

1. Να υπενθυμίζει τη ζωτική σπουδαιότη-

τα της πολιτικής προστασίας για την κοι-

νωνική λειτουργία.

2. Να ενημερώνει για την πρόληψη και τα 

μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση α-

τυχημάτων και καταστροφών.

3. Να αποδίδει τις οφειλόμενες τιμές στις 

προσπάθειες, τις θυσίες και τα κατορθώ-

ματα των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής 

προστασίας, στους τομείς της πρόληψης 

και της αντιμετώπισης των καταστροφών.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 

Πολιτικής Προστασίας 2022, ο Πρόεδρος 

του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Α-

ντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου & 

της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της 

ΚΕΔΕ και Αντιδήμαρχος Πεντέλης Βλάσσης 

Σιώμος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασί-

ας είναι μια αφορμή μνήμης και απότισης 

τιμής στους επαγγελματίες και εθελοντές 
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της Πολιτικής Προστασίας, τους διασώστες 

και τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή 

τους εν ώρα καθήκοντος για να προστα-

τεύσουν ζωές και περιουσίες συνανθρώ-

πων και αποτελούν ανυπέρβλητα παρα-

δείγματα σθένους και προσφοράς προς το 

κοινωνικό σύνολο. 

Στη σημερινή εποχή, που ολόκληρη η υφή-

λιος δοκιμάζεται από τις ευρείες επιπτώ-

σεις της Covid 19, της κλιματικής αλλαγής, 

τις πρόσφατες πρωτοφανείς κακοκαιρίες, 

τις καταστροφικές καλοκαιρινές πυρκαγιές 

και των περιβαλλοντικών καταστροφών 

γενικότερα, καθώς και τις δύσκολες ώρες 

που βιώνει η Ουκρανία, ο ουκρανικός λαός 

και ολόκληρη η Ευρώπη, ο ρόλος της Πα-

γκόσμιας Ημέρας της Πολιτικής Προστασί-

ας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός 

για την κοινωνική συνοχή και ισορροπία, 

δεδομένου ότι κύριος σκοπός και επιδίω-

ξη της Πολιτικής Προστασίας είναι η μείω-

ση αυτών ακριβώς των επιπτώσεων που 

μπορούν να διαταράξουν ανά πάσα στιγμή 

την κοινωνική λειτουργία.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αναφορά στον θε-

σμό της Πολιτικής Προστασίας δεν θα 

πρέπει να παραγνωρίζει τη σημαντική συ-

νεισφορά των εθελοντών, των ανθρώπων 

που, είτε στο πλαίσιο εθελοντικών οργα-

νώσεων είτε μεμονωμένα, την κρίσιμη 

στιγμή της καταστροφής προσφέρουν με 

αυταπάρνηση το ανθρωπίνως δυνατόν.

Για τον λόγο αυτό, με την ευκαιρία της Η-

μέρας Πολιτικής Προστασίας, θα ήθελα 

να απευθύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ και 

πολλά συγχαρητήρια προς τους εθελοντές 

που με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και 

πολλές φορές εις βάρος του διαθέσιμου 

προσωπικού και οικογενειακού τους χρό-

νου, συνεισφέρουν στις δράσεις της Πολι-

τικής Προστασίας, όπως επίσης και προς 

τους εντεταλμένους φορείς της Πολιτείας, 

το Πυροσβεστικό Σώμα, την Τοπική Αυτο-

διοίκηση, τα Σώματα Ασφαλείας, το ΕΚΑΒ 

κ.λπ. για την αίσθηση καθήκοντος που τους 

διακρίνει κατά την καθημερινή άσκηση του 

λειτουργήματος που προσφέρουν στην 

κοινωνία».

"Παρών" στη συνάντηση εργασίας
με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθη-

κε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ε-

πιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων 

(ΕΣΚΕΔΙΚ) υπό τον Υπουργό Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο 

Στυλιανίδη με τη συμμετοχή του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βα-

σίλη Παπαγεωργίου, του Προέδρου της 

ΚΕΔΕ και Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη 

Παπαστεργίου, του Προέδρου της ΠΕΔΑ 

και Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκό-

πουλου, του Πρόεδρου του ΣΠΑΠ, Αντι-

δήμαρχο Πεντέλης και Αντιπρόεδρο του 

Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Βλάσση 

Σιώμου και του Προέδρου του ΣΠΑΥ και 

Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης 

Γιάννη Κωνσταντάτου.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε 

με σκοπό τον συντονισμό των προσπα-

θειών απέναντι στις προκλήσεις της κλι-

ματικής κρίσης. Επισημάνθηκαν λάθη και 

παραλείψεις στην κακοκαιρία «Ελπίδα», 

που έπληξε κυρίως την Αττική, και συ-

ζητήθηκαν προτάσεις της Αυτοδιοίκησης 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, με μεγαλύτερη 

τεχνογνωσία και καλύτερη προετοιμασία 

ενδεχόμενες κακοκαιρίες στο μέλλον. 

Επίσης, έγινε αναλυτική συζήτηση για βελ-

τίωση της προετοιμασίας και της πρόλη-

ψης ενόψει της επερχόμενης αντιπυρικής 

περιόδου.

Τέλος, υπογραμμίστηκαν οι γραφειοκρα-

τικές αγκυλώσεις και η τεράστια έλλειψη 

πόρων, εξοπλισμού και προσωπικού για 

την αντιμετώπιση της προσεχούς αντιπυ-

ρικής περιόδου, που αναμένεται να είναι 

από τις δυσκολότερες όλων των εποχών.

Ο κ. Στυλιανίδης διαβεβαίωσε τους συμ-

μετέχοντες ότι θα είναι αρωγός στην κοι-

νή προσπάθεια και θα κινητοποιήσει και 

τα συναρμόδια Υπουργεία.
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Σύγχρονο πυροσβεστικό όχημα
από τον ΣΠΑΠ στον Δήμο Μαραθώνα

Στην παράδοση ενός σύγχρονου διπλο-

κάμπινου οχήματος 4x4 με πυροσβεστική 

υπερκατασκευή, για τις ανάγκες πυροπρο-

στασίας του Δήμου Μαραθώνα ενόψει της 

ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου, προχώ-

ρησε ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστα-

σία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), 

την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2022 στον Δήμο 

Μαραθώνα. 

Κατά την τελετή παράδοσης παρόντες ή-

ταν ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος 

Πεντέλης, Αντιπρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου και της Επιτροπής Πολιτικής 

Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, ο 

Δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, ο 

Αντιδήμαρχος Μαραθώνα και Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΠ, Ιωάν-

νης Μπούσουλας, ο Αντιδήμαρχος Μαρα-

θώνα και Μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου του ΣΠΑΠ Ευάγγελος Κυπαρίσσης, ο 

Αντιδήμαρχος Μαραθώνα και Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΑΠ Γεώρ-

γιος Ζορμπάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και 

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΣΠΑΠ Δημήτριος Λιανός, εκπρόσωποι του 

Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου Μαραθώνα, καθώς και στελέχη του 

ΣΠΑΠ.

Ο κ. Βλάσσης Σιώμος τόνισε ότι, σε μια 

δύσκολη εποχή, ο ΣΠΑΠ, με συνετή οι-

κονομική διαχείριση, κατάφερε να προ-

μηθευτεί με ιδίους πόρους ένα σύγχρονο 

διπλοκάμπινο όχημα 4x4 με πυροσβεστική 

υπερκατασκευή, το οποίο παραχωρεί στον 

Δήμο Μαραθώνα για την άμεση αντιμετώ-

πιση στα πιθανά περιστατικά πυρκαγιών. 

Στόχος μας είναι το όχημα αυτό κατά τη 

διάρκεια της χειμερινής περιόδου να με-

τατραπεί σε εκχιονιστικό όχημα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μαρα-

θώνα Στέργιος Τσίρκας ευχαρίστησε τον 

Σύνδεσμο και τον Πρόεδρό του Βλάσση 

Σιώμο για το έργο και την προσφορά, 

καθώς και για την παράδοση του συγκε-

κριμένου οχήματος, τονίζοντας πως θα 

ενισχύσει σημαντικά τον στόλο του Δήμου 

Μαραθώνα και θα διευκολύνει την προ-

σπάθειά τους για την αντιμετώπιση των 

ενδεχόμενων περιστατικών πυρκαγιάς εν 

όψει της αντιπυρικής περιόδου.

Ο ΣΠΑΠ διένειμε έλατα στους δήμους-μέλη του
Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία 

και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ε-

ξασφάλισε μεγάλα έλατα, έπειτα από την 

ευγενική χορηγία της εταιρίας Lamda 

Development. Τα έλατα αυτά τα διένει-

με στους δήμους-μέλη του, τα οποία θα 

βρουν μια νέα κατοικία και θα κοσμήσουν 

τους δήμους του Πεντελικού ομορφαίνο-

ντας την καθημερινότητα των συνανθρώ-

πων μας. Τα έλατα αυτά συνέθεσαν τις 

ημέρες των Εορτών του 2021 το εντυπω-

σιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο του The 

Ellinikon Experience Park του Ελληνικού. 

Το Exprerience Park, που αποτελεί μέρους 

του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνι-

κού στον χώρο του ιστορικού Διεθνούς 

Αεροδρομίου της Αθήνας, είναι το πρώτο 

από μια σειρά έργων αφιερωμένων στον 

στόχο μιας σύγχρονης πόλης, φιλικής προς 

το περιβάλλον, κάνοντας καλύτερη τη ζωή 

όλων των πολιτών ανεξάρτητα από την 

κοινότητα στην οποία ανήκουν.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος 

Πεντέλης και Αντιπρόεδρος του Επο-

πτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Βλάσσης 

Σιώμος, δήλωσε σχετικά: «Μετά από συ-

γκεκριμένες συνεννοήσεις, ο ΣΠΑΠ εξα-

σφάλισε μεγάλα έλατα, τα οποία διανεί-

μαμε ισομερώς στους δήμους-μέλη μας 

προκειμένου να φυτευθούν σε κατάλληλα 

σημεία που θα επιλεγούν από τους δή-

μους-μέλη μας. Θα ήθελα να εκφράσω τις 

θερμότατες ευχαριστίες μας στην εταιρεία 

Lamda Development για την ευγενική της 

χορηγία».
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Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς
το πρασίνισμα του Πεντελικού
Ο ΣΠΑΠ συνέχισε όλο το προηγούμενο δι-

άστημα με αμείωτους ρυθμούς τις δράσεις 

του για πιο… πράσινο Πεντελικό.

Ειδικότερα, με τη συνδρομή του «Όλοι Μα-

ζί Μπορούμε», ο ΣΠΑΠ διοργάνωσε την 1η 

Εθελοντική Δράση Σποροφύτευσης - Δεν-

δροφύτευσης για το 2022, συνδράμoντας με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπλαση 

και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλ-

λοντος του Πεντελικού Όρους στην περιοχή 

του Κοκκιναρά. 

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία και με την παρουσία ευαισθητοποι-

ημένων πολιτών, παιδιών, μαθητών από το 

7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, 

εκπροσώπων από τον Σύλλογο Ραδιοερα-

σιτεχνών Ελλάδος και μαθητών και εκπρο-

σώπων σχολείων και κολεγίων της περιοχής, 

που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΣΠΑΠ, 

στηρίζοντας και συμμετέχοντας ενεργά την 

προσπάθεια αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος στο Πεντελικό, φυτεύοντας 

εκατοντάδες σπόρους βελανιδιάς, καθώς και 

δενδρύλλια στα σημεία που είχαν από πριν 

υποδειχθεί.

Στην 1η δράση Σποροφύτευσης - Δενδρο-

φύτευσης για το 2022 παρόντες ήταν ο Πρό-

εδρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης και 

Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 

της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος, ο Δήμαρχος Κη-

φισιάς Γεώργιος Θωμάκος, ο Αντιδήμαρχος 

Κηφισιάς Γεώργιος Σκορδίλης, ο Δημοτικός 

Σύμβουλος Κηφισιάς και Αντιπρόεδρος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΠ Δημήτρης 

Λιανός και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς 

Παντελής Παπανικολάου.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος 

δήλωσε μεταξύ άλλων σχετικά με τη δράση: 

«Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο το γεγονός 

ότι όλο και περισσότεροι φορείς, πολίτες και 

κυρίως παιδιά συνδράμουν κάθε φορά τις 

δράσεις μας... Εμείς στον Σύνδεσμο, αιρετοί, 

εθελοντές και εργαζόμενοι συνεχίζουμε με 

αμείωτο πάθος και αμείωτη όρεξη τις προ-

σπάθειες που καταβάλλουμε, συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στην καταπολέμηση των συνε-

πειών της κλιματικής αλλαγής, στο ζωντάνε-

μα του φυσικού πρασίνου και την ανάπλαση 

του Πεντελικού και Αττικού περιβάλλοντος, 

με τις συνεχείς αναδασώσεις και όποια άλλη 

δράση απαιτείται προκειμένου να επιτύχουμε 

τον σκοπό μας.  Να συγχαρώ, τέλος, όλους 

τους εθελοντές του ΣΠΑΠ και όλους όσους 

ήρθαν σήμερα εδώ, στην περιοχή του Κοκ-

κιναρά και που κάθε φορά αγωνίζονται μαζί 

μας».

Τέλος, ο ΣΠΑΠ ολοκλήρωσε την πρώτη φυ-

τευτική περίοδο για το 2022 με Δράση Δεν-

δροφύτευσης σε συνεργασία με το 1ο Δημο-

τικό Σχολείο Μελισσίων στο Πεντελικό, στην 

περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. 

Οι δάσκαλοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Μελισσίων, θέλοντας να ευαισθητοποιή-

σουν περιβαλλοντικά τους μαθητές τους, 

πρότειναν στον ΣΠΑΠ να κλείσουν την πρώ-

τη φυτευτική περίοδο του 2022 φυτεύοντας 

δενδρύλλια στο Πεντελικό.  Παρόντες στη 

δράση ήταν ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ, Βλάσσης 

Σιώμος, η Αντιπεριφερειάρχης του Βόρειου 

Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη και η 

Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά.
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Στην Έκτακτη Συνάντηση 
Δημάρχων ο Βλάσσης Σιώμος

Στην Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων συμ-

μετείχε ο Αντιδήμαρχος Πεντέλης, Πρό-

εδρος του ΣΠΑΠ και Αντιπρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, Βλάσσης 

Σιώμος. Αντικείμενο της συνάντησης των 

Δημάρχων ήταν τα κρίσιμα ζητήματα που 

αφορούν στην οικονομική βιωσιμότητα 

και την αποτελεσματική λειτουργία των 

Δήμων, υπό το πρίσμα των νέων δεδομέ-

νων που διαμορφώνονται από την εκτίνα-

ξη του ενεργειακού κόστους, αλλά και από 

τις επιπτώσεις που προκαλεί η εισβολή της 

Ρωσίας στην Ουκρανία και επηρεάζουν ά-

μεσα τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης στη 

χώρα μας.

Τις εργασίες της συνάντησης άνοιξε ο 

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικ-

καίων Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος 

παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις 

της ΚΕΔΕ. Χαιρετισμούς απεύθυναν επί-

σης ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 

Πατούλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 

Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνστα-

ντέλλος και ο Πρόεδρος ΠΕΔ Αττικής και 

Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπου-

λος. Κεντρική ομιλία έκανε ο αναπληρωτής 

υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και 

ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους επι-

κεφαλής των παρατάξεων της ΚΕΔΕ. 

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Βλάσ-

σης Σιώμος δήλωσε σχετικά: «Βρισκόμα-

στε σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία, που 

τόσο η πανδημία όσο και οι επιπτώσεις 

του πόλεμου στην Ουκρανία, όπως είναι 

η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους αλλά 

και η προσφυγική κρίση, διαμορφώνουν 

ένα δύσκολο περιβάλλον, που δημιουρ-

γεί πολλά προβλήματα στους Δήμους της 

χώρας. Ως Αυτοδιοίκηση έχουμε μόνο μια 

επιλογή. Να διεκδικήσουμε από την πολι-

τεία αυτά που η Αυτοδιοίκηση δικαιούται 

για να είμαστε αποτελεσματικοί και χρή-

σιμοι στους πολίτες. Διεκδικούμε, λοιπόν, 

ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες, 

την υλοποίηση των έργων συνυπολογίζο-

ντας την ενεργειακή κρίση με όλους τους 

απαραίτητους πόρους, τη λειτουργία ενός 

αποτελεσματικού μηχανισμού κοινωνικής 

προστασίας και στήριξης των ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού, καθώς και την πρό-

σληψη του απαραίτητου προσωπικού, που 

θα στελεχώσει τις υπηρεσίες των Δήμων, 

για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά και 

αποτελεσματικά τη δουλειά μας».
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Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρω-

τή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα είχε 

την Τετάρτη 16/2/2022 ο Πρόεδρος του 

ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης και Αντιπρό-

εδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ 

Βλάσσης Σιώμος. Κατά τη διάρκεια της συ-

νάντησης, ο Βλάσσης Σιώμος ενημέρωσε τον 

Υπουργό για τη λειτουργία του ΣΠΑΠ και τα 

προβλήματα που προέκυψαν από την πρω-

τοφανή κακοκαιρία «Ελπίδα» και επιδείνωσαν 

τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα από την περ-

σινή κακοκαιρία «Μήδεια» και τις καταστρο-

φικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021.

Υπογράμμισε τα βασικά θέματα που απασχο-

λούν τον ΣΠΑΠ και γενικότερα όλους τους 

Συνδέσμους, καθώς και την επιτακτική ανά-

γκη για επιπλέον χρηματοδότηση και αύξηση 

των ΚΑΠ Πυροπροστασίας των Συνδέσμων 

Δήμων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότη-

τα να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους. Ε-

πίσης, αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει 

καταθέσει ο Σύνδεσμος στο πρόγραμμα «Α-

ντώνης Τρίτσης» και την επιτακτική ανάγκη 

για έγκριση της πρότασης αυτής προκειμένου 

να αναβαθμιστούν τα συστήματα Πολιτικής 

Προστασίας του Συνδέσμου, αλλά και να ε-

ξοπλιστεί με απαραίτητο εξοπλισμό που θα 

συμβάλλει στην προστασία του Πεντελικού 

από τις δασικές πυρκαγιές.

Ο Στέλιος Πέτσας, αφού άκουσε με ιδιαίτε-

ρη προσοχή τις προτάσεις που υπέβαλε ο 

ΣΠΑΠ, δεσμεύτηκε για την έγκριση της πρό-

τασης του ΣΠΑΠ στο πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» στην προσεχή συνεδρίαση της Επι-

τροπής, καθώς και για την αύξηση των ΚΑΠ 

Πυροπροστασίας των Συνδέσμων Δήμων.

Ο Βλάσσης Σιώμος ευχαρίστησε τον Στέλιο 

Πέτσα για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 

θέματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο. Εξέ-

φρασε δε τη μεγάλη ικανοποίησή του για τη 

δέσμευση του Υπουργού για την έγκριση της 

πρότασης του ΣΠΑΠ στο πρόγραμμα «Αντώ-

νης Τρίτσης» στην προσεχή συνεδρίαση της 

Επιτροπής, καθώς και για τη γενναία αύξηση 

των ΚΑΠ Πυροπροστασίας των Συνδέσμων 

Δήμων.

Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα

O ΣΠΑΠ στη γιορτή του Πυροσβεστικού Σώματος
Παρουσία του Πρόεδρου του Συνδέσμου 

Δήμων για την Προστασία και Ανάπλα-

ση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Αντιδημάρ-

χου Πεντέλης, Πρόεδρου της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας και Αντιπρόεδρου 

του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ 

Βλάσση Σιώμου, της Δημάρχου Πεντέ-

λης Δήμητρας Κεχαγιά, της Αντιδημάρ-

χου Πεντέλης Αναστασίας Κοσμοπούλου 

και του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας 

Ιωάννη Ξανθάκου, στις 17 Δεκεμβρίου 

2021, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του 

Δήμου Πεντέλης, τελέσθηκε αγιασμός 

για τον εορτασμό των Προστατών του 

Πυροσβεστικού Σώματος, Αγίων «Τριών 

Παίδων εν Καμίνω».

Με τη λήξη της τελετής, ο Βλάσσης Σιώ-

μος δήλωσε: «Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω 

είναι οι Προστάτες της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Ελλάδας και Κύπρου… Τιμώ-

ντας την προσφορά του Πυροσβεστικού 

Κλιμακίου Πεντέλης και του Πυροσβεστι-

κού Σώματος στην ευρύτερη περιοχή της 

Βορειανατολικής Αττικής, παρευρεθήκα-

με την ημέρα εορτής των Προστατών του 

Πυροσβεστικού Σώματος στον αγιασμό-

που τελέσθηκε στο Πυροσβεστικό Κλιμά-

κιο Πεντέλης. 

Ευχαριστήσαμε ολόψυχα τους Εθελοντές 

του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης 

και τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώ-

ματος για την πολύτιμη δράση και βο-

ήθειά τους στην ευρύτερη περιοχή και 

τους ευχηθήκαμε ολόψυχα να έχουν πά-

ντα υγεία και επιτυχίες στα περιστατικά 

στα οποία επιχειρούν».
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Μήνυμα Βλάσση Σιώμου για την 
Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας 2022

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 

Δασοπονίας 2022, που συμπληρώνει 51 

χρόνια από την ανακήρυξή της, έχει θέμα 

«Δάση και αειφορική παραγωγή και κατα-

νάλωση», έννοιες συνυφασμένες απόλυτα 

με τη διαχείριση των ελληνικών δασών. 

Τον Νοέμβριο του 1971, έπειτα από αί-

τημα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 

Γεωργίας, οι κυβερνήσεις των κρατών 

του FAO ανακήρυξαν την 21η Μαρτίου ως 

Παγκόσμια Ημέρα Δασών. Η μέρα αυτή 

συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ιση-

μερίας και την πρώτη μέρα της άνοιξης και 

καθιερώθηκε για να φέρει τον άνθρωπο 

πιο κοντά στο δάσος, να του κεντρίσει το 

ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα για τις 

λειτουργίες του, αλλά και για την ανάγκη 

προστασίας του, που είναι ζωτικής σημα-

σίας για την ανθρώπινη επιβίωση. 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Δασοπονίας 2022, ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και 

Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), Αντι-

δήμαρχος Πεντέλης, Αντιπρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσσης 

Σιώμος δήλωσε σχετικά:

«O ΣΠΑΠ, έχοντας κατανοήσει την εξέ-

χουσα σημασία της μύησης της νέας γε-

νιάς στην προστασία του δάσους και της 

φύσης, διοργανώνει εδώ και χρόνια, μα-

ζί με σχολεία, αναδασώσεις, ποτίσματα, 

καθαρισμούς, περιπάτους στο βουνό και 

στο δάσος, καθώς και σειρά δράσεων και 

εκδηλώσεων με έμπρακτες-βιωματικές 

δραστηριότητεςπου απευθύνονται σε μα-

θητές όλων των βαθμίδων.

Σκοπός μας είναι η περιβαλλοντική αγωγή 

και εκπαίδευση να αποτελέσει το μέσο της 

ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης 

για την προστασία του περιβάλλοντος από 

τους αυριανούς ενεργούς πολίτες.

Παράλληλα, ο ΣΠΑΠ, από την ίδρυσή του 

έως σήμερα, καταβάλλει καθημερινά προ-

σπάθεια για την προστασία του δάσους α-

πό πυρκαγιές, για την αναδάσωσή του, για 

τη φύλαξή του από την παράνομη υλοτομία 

και την παράνομη βόσκηση.

Δυστυχώς, η συνέχιση της πανδημίας της 

Covid-19 δεν μας επιτρέπει να πραγμα-

τοποιούμε τόσες πολλές δράσεις, όπως 

αναδασώσεις, δενδροφυτεύσεις, περι-

βαλλοντικά προγράμματα κ.ά. Συνεχίζουμε, 

όμως, με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές 

μας, σε απόλυτη συνεργασία με τους δή-

μους-μέλη μας, τους εργαζομένους και 

τους εθελοντές του ΣΠΑΠ, ώστε να συνε-

χίσει και το δάσος που μας περιβάλλει να 

αποτελεί το πλέον σταθερό οικοσύστημα 

του φυσικού μας περιβάλλοντος».
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Ο ΣΠΑΠ τίμησε την «Ώρα της Γης»
Ο ΣΠΑΠ συμμετείχε και το 2022 στην 

εκστρατεία της WWF «Ώρα της Γης»! Το 

Σάββατο 26 Μαρτίου, μαζί με εκατομμύρια 

σε όλο τον κόσμο, έσβησε όλα τα φώτα, 

για μία ώρα, από τις 20:30 μ.μ. έως τις 

21:30 μ.μ., για να στείλει μήνυμα για την 

προστασία του περιβάλλοντος.

Φέτος η «Ώρα της Γης» εστίασε στο κρίσι-

μο θέμα της βιώσιμης διατροφής, δεδομέ-

νου ότι η τροφή (προετοιμασία, προσφο-

ρά) αποτελούσε πάντα μια πράξη αγάπης 

και μια χειρονομία αλληλεγγύης. Ταυτό-

χρονα, όμως, η τροφή μας αποτελεί τον 

ισχυρότερο δεσμό μας με τη φύση, καθώς 

οι διατροφικές μας συνήθειες και επιλο-

γές έχουν άμεση επιρροή στο περιβάλλον 

συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, το WWF καλεί 

όλους να συμμετάσχουν σε μια σειρά από 

προγραμματισμένες δράσεις που έχουν 

ως στόχο να μας φέρουν πιο κοντά με τους 

αγαπημένους μας, αλλά και με τη φύση.

Με την ευκαιρία της εκστρατείας, ο Πρόε-

δρος του ΣΠΑΠ, Αντιδήμαρχος Πεντέλης, 

Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 

και της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας 

της ΚΕΔΕ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε με-

ταξύ άλλων: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα 

μοναδικού και ιδιαίτερου κάλους και είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό και επείγον η περι-

βαλλοντική ευαισθησία και δράση όλων 

να συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρηση 

του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ο ΣΠΑΠ 

συμμετέχει και φέτος στην εκστρατεία αυ-

τή της WWF και καλεί τους εθελοντές του, 

αλλά και όλους όσους νοιάζονται για το 

περιβάλλον και τη φύση να συμμετέχουν 

επίσης. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας, 

συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε 

κάθε δράση που στοχεύει στην αφύπνιση 

όλων μας για το μέλλον του πλανήτη».

112: ένας πολύτιμος αριθμός 
που οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι

Η 11η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ημέρα Εορτασμού 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτα-

κτης Ανάγκης «112». Πρόκειται για αριθμό 

που χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποί-

ου οποιοσδήποτε πολίτης αντιμετωπίζει 

κάποια έκτακτη κατάσταση, συνδέεται με 

τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές (π.χ. 

Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κ.λπ.). 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο το 

27% των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν 

τη γραμμή 112 ως τον αριθμό έκτακτης 

ανάγκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 

70% δεν γνωρίζει καμιά πληροφορία για 

την ύπαρξη του αριθμού στη χώρα του. 

Αντίστοιχα, μόνο το 13% των Ελλήνων 

πολιτών γνωρίζει τη δυνατότητα χρήσης 

του 112. Στην Ελλάδα ο Ενιαίος Ευρω-

παϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης «112», 

τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από 1ης Ια-

νουαρίου 2020. Η υπηρεσία προσφέρεται 

δωρεάν σε 24ωρη βάση. Η κλήση μπορεί 

να γίνεται από σταθερό ή κινητό τηλέφω-

νο, ακόμα και χωρίς κάρτα SIM, καθώς και 

στην περίπτωση που ο καλών δεν έχει κά-

λυψη ή βρίσκεται εκτός δικτύου. Συν τοις 

άλλοις, η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα 

άμεσου εντοπισμού της γεωγραφικής θέ-

σης του καλούντος.

Η υπηρεσία στελεχώνεται διυπουργικά και 

περιλαμβάνει εισερχόμενο και εξερχόμενο 

σκέλος. Το εισερχόμενο σκέλος συνίσταται 

στη δυνατότητα υποδοχής και διεκπεραί-

ωσης των κλήσεων προς τον Ευρωπαϊκό 

Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης «112», ο οποί-

ος χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση των 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις 

χώρες της Ε.Ε. Το δε εξερχόμενο σκέλος 

(σύστημα συναγερμού πολιτών) επιτρέ-

πει την προειδοποίηση των πολιτών σε 

περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και 

άλλων καταστροφών με την αποστολή 

μηνυμάτων μέσω διαφόρων τεχνολογιών 

και καναλιών επικοινωνίας.




