
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της  ΕΑΠΣ,  Μέλη  του Δ. Συμβουλίου,  Αγαπητοί σύνεδροι,  Κυρίες και κύριοι. 

 

Ευχαριστούμε θερμά  για την πρόσκλησή σας να παρευρεθούμε στο 23ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης 

Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο φέτος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Το παρόν συνέδριο, δίνει την ευκαιρία στα μέλη σας να εκφράσουν απόψεις και προβληματισμούς 

μέσω των εισηγήσεών τους επιτυγχάνοντας η συνεδρίαση αυτή να μην αποτελέσει μια τυπική στείρα 

διαδικασία, αλλά μια ουσιώδη και ωφέλιμη ανταλλαγή απόψεων, προς όφελος της Ένωσης και του 

Πυροσβεστικού Σώματος. 

Εμείς, οι Απόστρατοι  Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος θα είμαστε δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε 

προσπάθειά σας, για να καταφέρουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις συνεχόμενες προκλήσεις 

των καιρών. 

Διαχρονικά παρακολουθούμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία παραμένουν 

δυσεπίλυτα καθώς υπάρχουν ελλείψεις σε μέσα, υλικά και προσωπικό, που δυσχεραίνουν τον έργο 

των πυροσβεστών, οι οποίοι, παρόλα αυτά, συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους αποτελεσματικά 

τηρώντας πιστά τον όρκο τους. 

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην εξάρουμε για μια ακόμη φορά το λειτούργημα που εκτελούν οι εν 

ενεργεία συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν καταξιωθεί στην συνείδηση του Έλληνα πολίτη για την 

προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που επικροτείται  και από τους Αποστράτους, οι οποίοι 

καθημερινά επιβεβαιώνουν  ότι η προσφορά συνεχίζεται με επιτυχία. 

Βέβαια σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την πυρκαγιά στο Μάτι, αναρτήθηκε και τέθηκε σε 

δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για το νέο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, όπου  

καλούνται  οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να 

καταθέσουν τις απόψεις τους, οι οποίες θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωσή του.  

Έτσι, κ. Πρόεδρε, ενώ ήδη άρχισε η νέα αντιπυρική περίοδος, καθιστάται επιτακτική η ανάγκη να 

εξετάσετε και να προτείνετε το νέο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας να 

προβλέπει και καλύπτει τα πάντα, ενώ ταυτόχρονα να γίνεται πιστή τήρηση και εφαρμογή του, από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο παρόν Συνέδριο. 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ 

Παναγιώτης Βελής 


