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Πυροσβεστών Ελλάδος
Hellenic Athletic Fire – fighters Association

Αθήνα 24 Απριλίου 2018
Αριθ: 15

ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Θέμα: « Τελικός 10ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 7χ7
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής»

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30, στις αθλητικές εγκαταστάσεις
"KIFISSOSCLUB περιοχή του Αιγάλεω , έπεσε η αυλαία του

10ου πρωταθλήματος

ποδοσφαίρου 7χ7 Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής. Το πρωτάθλημα διοργάνωσε
για άλλη μια χρονιά με επιτυχία η Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδος.
Οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν στον Τελικό, ο 1ος Π.Σ Πειραιά και ο 7ος Π.Σ Αθηνών,
αναμετρήθηκαν σε έναν αγώνα έντονο, με πολλές φάσεις, προσφέροντας σε όλους τους
παρευρισκόμενους καλό ποδόσφαιρο. Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα του 1ου Π.Σ Πειραιά
με σκορ 6-4.
Νωρίτερα είχε διεξαχθεί ο μικρός τελικός μεταξύ των ομάδων του 2ου Π.Σ Πειραιά & της
Σ.Α.Π.Σ, νικητής των οποίων αναδείχθηκε η Σ.Α.Π.Σ κατακτώντας την 3η Θέση και με σκορ
0-6.
Ακολούθησε τελετή απονομής των κυπέλλων στις τρεις πρώτες ομάδες και δόθηκαν
αναμνηστικά κύπελλα σε όλες τις παρευρισκόμενες ομάδες για τη συμμετοχή τους στο
πρωτάθλημα.
Το Δ.Σ. της ΑΕΠΕ βράβευσε Τιμής Ένεκεν για την συνεισφορά στα αθλητικά δρώμενα της
Ένωσης τους παρακάτω παραβρισκόμενους : τον Διοικητή της ΠΕΠΥΔ Ν. Αττικής
Υποστράτηγο Αχιλλέα Τζουβάρα, τον Διοικητή Αθηνών Αρχιπύραρχο Νίκο
Παναγιωτόπουλο, τον Διοικητή Πειραιά Αρχιπύραρχο Ιωάννη Σταμούλη, τον Διοικητή
Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχο Σπυρίδων Βαλσάμη, τον Επίτιμο Πρόεδρο της
ΑΕΠΕ & Πρόεδρο της Πανελληνίας Ένωσης Αποστράτων κ. Κωνσταντίνο Γιαννάκο

καθώς και τον Πρόεδρο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικών
Υπαλλήλων κ. Δημήτριο Σταθόπουλο ο οποίος πρόσφερε στην ομάδα ποδοσφαίρου της
Ένωσης, αθλητικό υλικό προκειμένου να καλυφτούν οι λειτουργικές ανάγκες,
Το Δ.Σ. ευχαριστεί την εταιρία "RedbullGreece" για την προσφορά αναψυκτικών που
μοιραστήκαν σε όλους τους παραβρισκόμενους θεατές και μέλη των ομάδων κατά την
διαδικασία της εκδήλωσης, καθώς και τον υπεύθυνο των γηπέδων του
"KIFISSOSCLUB" κο Βελέντζα Δημήτριο για την άψογη συνεργασία καθ 'όλη την
διάρκεια του πρωταθλήματος.
Δεν θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε τη Φυσική μας Ηγεσία, η
οποία είναι αρωγός και συμπαραστάτης της υλοποίησης όλων των
αθλητικών δραστηριοτήτων μας.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Άγγελος Τριπολιτσιώτης
Αρχιπύραρχος

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Τέγας
Πυροσβέστης

