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Ιωάννινα 11 Απριλίου 2017 

                                                                                                                                                                                 

                                                                Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Π.Σ.Π. Ηπείρου 

 

                                                                Κοιν/ση: Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.     
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

   

Συνάδελφοι 
                                                                                                            

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Ηπείρου υποβάλλει την παρακάτω πρόταση και 

τις θέσεις της για το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να συμπεριληφθεί ως θέμα προ ημερήσιας 

διάταξης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ 

ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Ο 2ος ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

  Έπειτα από ενημέρωση που είχαμε από συναδέλφους μας, τις τελευταίες ημέρες γίνονται ενέργειες 

για να στεγαστούν πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην  περιοχή μας, στον 2ο όροφο 

του κτηρίου, που στο ισόγειο και τον 1ο όροφο αυτού, στεγάζεται ο 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός 

Ιωαννίνων. Οι ενέργειες αυτές γίνονται από τον ιδιοκτήτη του εν λόγω κτηρίου, σε συνεργασία με 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.). Για το συγκεκριμένο ζήτημα η Ε.Α.Κ.Π. δηλώνει τα εξής: 
 

• Η Ε.Α.Κ.Π. έχει εκδηλώσει εμπράκτως την αλληλεγγύη της στους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες που βρίσκονται στην περιοχή μας και αποτελούν θύματα των ιμπεριαλιστικών 

πολέμων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, με ευθύνη και όλων των 

ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν βάλλει την υπογραφή τους και στηρίζουν όλες τις πολεμικές 

επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Η Ε.Α.Κ.Π. με τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις και τους αγώνες του εργατικού – λαϊκού 

κινήματος διεκδικεί την ενίσχυση των κρατικών φορέων και υπηρεσιών (Υπουργεία 

Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ο.Τ.Α. και άλλες κρατικές υπηρεσίες και όχι των Μ.Κ.Ο.), που θα 

πρέπει να είναι οι αποκλειστικοί αρμόδιοι φορείς που θα εξασφαλίζουν την εγκατάσταση των 

προσφύγων – μεταναστών με ανθρώπινες αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε κατάλληλους 

χώρους και δομές φιλοξενίας, τη σίτιση, την υγειονομική περίθαλψη και όλες τις απαραίτητες 

διευκολύνσεις μέχρι την οριστική εγκατάστασή τους στις χώρες που επιθυμούν να διαμείνουν. 

Τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους στα κέντρα 

φιλοξενίας των μεταναστών, αλλά και σε όσους εργαζόμενους εμπλέκονται προσφέροντας 

διάφορες υπηρεσίες.  

  Οι ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα, θα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στους πρόσφυγες 

και τους μετανάστες που θα διαμείνουν στον συγκριμένο χώρο, αλλά και στους πυροσβέστες 

που εργάζονται. Επίσης, είναι πιθανόν να προκύψουν και άλλοι κίνδυνοι. Συγκεκριμένα: 

• Οι εγκαταστάσεις του 2ου Π.Σ. Ιωαννίνων δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές για τη λειτουργία 

μιας πυροσβεστικής υπηρεσίας (έλλειψη επαρκών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, έλλειψη 

πύργου ασκήσεων και πλήρους - προβλεπόμενου αμαξοστάσιου, έλλειψη αυτόνομης 

θέρμανσης). Στο συγκεκριμένο κτήριο υπάρχει μόνο μια είσοδος, με κοινό προαύλιο χώρο και 

κοινό κλιμακοστάσιο για όλους τους ορόφους του. 

• Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε καμιά περίπτωση η ανθρώπινη και σωστή διαμονή και διαβίωση 

ανθρώπων, σε ένα χώρο που ακριβώς από κάτω τους, θα λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία. 

• Δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά μια πυροσβεστική υπηρεσία όταν ακριβώς από πάνω της, θα 

διαμένουν άνθρωποι που θα περνούν συνεχώς εντός των χώρων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 

αφού δεν θα υπάρχει άλλη διέλευση για την έξοδό τους από το συγκεκριμένο κτήριο. 
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• Λόγω των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Σταθμού σε 

24ωρη βάση και της συχνής και άμεσης αναχώρησης πυροσβεστικών οχημάτων για πυρκαγιές, 

διασώσεις, παροχές βοήθειας, δεν διασφαλίζεται σε καμιά περίπτωση η σωστή διαβίωση των 

προσφύγων – μεταναστών, ενώ δημιουργούνται και αυξημένοι κίνδυνοι για τη σωματική τους 

ακεραιότητα, αλλά και για τη σωστή επιχειρησιακή λειτουργία των πυροσβεστικών 

επιχειρήσεων.    
 

Στο παρελθόν είχαν συστεγαστεί υπηρεσίες στο κτήριο του 2ου ΠΣ Ιωαννίνων (για παράδειγμα το 

Σ.Δ.Ο.Ε), χωρίς όμως να παρουσιαστούν προβλήματα γιατί λειτουργούσαν με πρωινό ή με ακριβές 

ωράριο και η διέλευση των ατόμων ήταν ελεγχόμενη και προγραμματισμένη.    

Για όλους τους λόγους αυτούς: 
  Προτείνουμε να εκδοθεί ανακοίνωση από το προεδρείο του σωματείου που να περιλαμβάνει τις 

παραπάνω θέσεις και διαπιστώσεις και να ζητά από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, την 

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση και τη Διοίκηση Π.Υ. Νομού Ιωαννίνων, να γίνουν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για:  

• Τη μετεγκατάσταση του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων σε κτηριακές 

εγκαταστάσεις με τις κατάλληλες υποδομές και προδιαγραφές, για τη σωστή, 

προβλεπόμενη και απρόσκοπτη λειτουργία του.  

• Μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση του 2ου Π.Σ., πρέπει να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Με βάση το κριτήριο αυτό (την 

απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας), καθώς και τους αυξημένους κινδύνους για τη 

σωματική ακεραιότητα των προσφύγων – μεταναστών, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συστέγαση που προωθείται και γι αυτό οι πρόσφυγες και 

οι μετανάστες πρέπει να εγκατασταθούν σε άλλες, κατάλληλες εγκαταστάσεις, που θα τους 

εξασφαλίζουν όλες τις απαιτούμενες συνθήκες διαβίωσης. 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η. 
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