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ΘΕΜΑ:  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 

        Κύριε Υπουργέ ,η πρόθεση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος να  καταργήσει τη 
λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Θεσπρωτικού Πρέβεζας του ∆ήµου Ζηρού, έχει 
αναστατώσει τους κατοίκους της περιοχής. 

Σας αποστέλλουµε ψήφισµα διαµαρτυρίας και σας ζητούµε να µην υιοθετηθούν οι προτάσεις 
της επιτροπής,  για την  την κατάργηση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Θεσπρωτικού. 

        Στο Θεσπρωτικό ιδρύθηκε Πυροσβεστική Υπηρεσία το έτος 1980. Σήµερα λειτουργεί ως 
Πυροσβεστικό κλιµάκιο .Είναι µία άρτια οργανωµένη υπηρεσία, τόσο σε έµψυχο δυναµικό , 
όσο και σε εξοπλισµό, το οποίο καλύπτει πυροσβεστικά σαράντα τρία χωριά (43). Τα είκοσι 
δύο (22)ανήκουν στο νοµό Πρέβεζας και τα είκοσι ένα (21) στο νοµό Ιωαννίνων. 

Στην περιοχή ευθύνης του υπάρχουν 

1.      Έντεκα (11) αισθητικά δάση 

2.      Παρθένο δάσος υψηλής βιοποικιλότητας στη περιοχή Κουπάκια του νοµού 
Ιωαννίνων 

3.      Αείφυλλο δάσος στη θέση Αγιά Μαρίνα Ριζοβουνίου 

4.      Πλατανοδάσος  στη θέση Λαταριά στην Τοπική Κοινότητα Παπαδατών το 
µεγαλύτερο στο νοµό Πρέβεζας. 

5.      Αρχαιολογικός χώρος ΄΄ Αρχαία Ακρόπολη ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα 
Ριζοβουνίου. 

6.      Χώρος πτήσεων ανεµοπτεριστών  στην Τοπική Κοινότητα Παπαδατών όπου το 
κλιµάκιο καλείτε συχνά για διασώσεις και προληπτικά σε Πανελλήνιους αγώνες. 

7.      Εργοστάσια και βιοτεχνίες καθώς και πρατήρια υγρών καυσίµων ,ενώ στην 
περιοχή ευθύνης του λειτουργούν τα δύο µοναδικά λατοµεία του νοµού Πρέβεζας . 

8.      Μεγάλος αριθµός ζωικού κεφαλαίου και σταυλικών εγκαταστάσεων. 

9.      Είκοσι έξι χιλιάδες (26.000)στρέµµατα καλλιεργήσιµης έκτασης που τους 
θερινούς  µήνες το πυροσβεστικό κλιµάκιο έχει διασώσει από πυρκαγιές µεγάλες 
εκτάσεις σιτηρών και αραβόσιτου. 

10. Συγκρότηµα εργατικών κατοικιών στο Θεσπρωτικό αποτελούµενο από ογδόντα 
(80)κατοικίες 

11. Συγκρότηµα ενοικιαζόµενων κατοικιών στο Θεσπρωτικό και δύο (2)ξενώνες στην 
 Τοπική Κοινότητα Παπαδατών και στην Τοπική Κοινότητα ∆ερβιζιάνων. 

12. Κατά τους θερινούς µήνες ελέγχει την περιοχή ευθύνης του µε δύο περιπολικά 
,ένα στην ∆ηµοτική Ενότητα Λούρου και ένα στην Τοπική Κοινότητα ∆ερβιζιάνων. 

       13.Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης, καθώς και 
πολυσύχναστοι χώροι και δηµόσια κτήρια (τράπεζες, σχολεία, κέντρο υγείας, αθλητικού 
χώροι, κ.ά.). 



       14.Λογω της ιδιοµορφίας και του δύσβατου της περιοχής το Πυροσβεστικό κλιµάκιο 
Θεσπρωτικού συνδράµει άλλες υπηρεσίες όπως το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ και έχει 
απεγκλωβίσει πολλούς ανθρώπους από τροχαία ατυχήµατα. 

       15. . Επιπλέον, έχει συνδράµει πολλές φορές στο πυροσβεστικό έργο άλλων Π.Υ. στους 
νοµούς Πρέβεζας και Άρτας αλλά και σε άλλους νοµούς, εντός και εκτός της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

      Η παρουσία του είναι καταλυτική για την προστασία τουλάχιστον 16.000 κατοίκων, για 
την προστασία της ζωής, της περιουσίας των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον. Είναι 
προφανές ότι, πέρα από το αίσθηµα ασφάλειας που παρέχει στους κατοίκους, η προσφορά 
του Πυροσβεστικού κλιµακίου Θεσπρωτικού στην ευρύτερη περιοχή είναι τεράστια. 

To µίσθωµα που καταβάλει το Πυροσβεστικό Σώµα   για το κλιµάκιο Θεσπρωτικού , 
ανέρχεται στο ποσό των 800 α µηνιαίως και εποµένως δεν συντρέχει κανένας λόγος για την 
κατάργηση του. 

Με το υπ΄ αριθµ 9225/26-05-2011 προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος , ο ∆ήµος 
Ζηρού παραχώρησε ∆ηµοτικό κτήριο στην Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού για την στέγαση 
του κλιµακίου. 

Με το υπ΄ αριθµ 24971 Φ.531.35/10-6-2011 συγκροτήθηκε επιτροπή από το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία µετά την αυτοψία που διενήργησε  µε το υπ΄αριθµ 2336 Φ 
531.35/27-06-2011 Π.∆.Π.Υ Ηπείρου, διαπίστωσε ότι απαιτούνται ευρείας κλίµακας εργασίες 
για να καταστεί το κτήριο λειτουργικό. 

Ο ∆ήµαρχος Ζηρού δεσµεύτηκε  να καλύψει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για να 
καταστεί λειτουργικό ,ενώ   µέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες προτίθεται να καταβάλει το 
παραπάνω µίσθωµα ο ∆ήµος Ζηρού. 

        Εάν υπάρξει κατάργηση του κλιµακίου τότε η πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία 
από τα χωριά που καλύπτει τώρα επιχειρησιακά το κλιµάκιο, απέχει πάνω από ογδόντα (80) 
χιλιόµετρα ,ενώ το κόστος για τον έλεγχο της περιοχής µε περιπολικά από άλλες υπηρεσίες 
(εκτός έδρας υπαλλήλων, καύσιµα, καταπόνηση και βλάβες των οχηµάτων κλπ) θα 
ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος λειτουργίας του κλιµακίου µε τον υπάρχοντα σχεδιασµό. 

                                                              -Ο- 

                      ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
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                                     Ψήφισµα 

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Ζηρού ,ο Αντιπερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ,οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτική Ενότητας Θεσπρωτικού ,οι Αντιδήµαρχοι 
Τοπικής Ενότητας Θεσπρωτικού και Κρανέας  οι ∆ηµοτικοί και Κοινοτικοί Σύµβουλοι της 
∆ηµοτική Ενότητας Θεσπρωτικού και Κρανέας ,ο Γενικός Γραµµατέας Ένωσης 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου και οι Σύλλογοι Θεσπρωτικού (Περιβαλλοντικός, 
Φιλαρµονικός και Γυναικών)  κατά τη συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2012 που 
πραγµατοποιήθηκε στο Θεσπρωτικό  συζήτησαν και αποφάσισαν 

                                           Οµόφωνα 

           Εκφράζουν την κάθετη και κατηγορηµατική αντίθεσή τους στην αποφασισµένη ή 
φηµολογούµενη κατάργηση του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Θεσπρωτικού 

Η οριζόντια και χωρίς καµία διαβούλευση µε τους τοπικούς ή περιφερειακούς φορείς 
πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει το Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Θεσπρωτικού   
δηµιουργεί εκτός από την προφανή οικονοµική αποδυνάµωση των τοπικών κοινωνιών 
ταυτόχρονα την ενίσχυση του αισθήµατος ανασφάλειας των κατοίκων της περιοχής, λόγω 
της προφανούς σηµειολογίας. 

Στο Θεσπρωτικό ιδρύθηκε Πυροσβεστική Υπηρεσία το έτος 1980.Σήµερα λειτουργεί ως 
Πυροσβεστικό κλιµάκιο .Είναι µία άρτια οργανωµένη υπηρεσία, τόσο σε έµψυχο δυναµικό , 
όσο και σε εξοπλισµό, το οποίο καλύπτει πυροσβεστικά σαράντα τρία χωριά (43). Τα είκοσι 
δύο (22)ανήκουν στο νοµό Πρέβεζας και τα είκοσι ένα (21) στο νοµό Ιωαννίνων. 

To µίσθωµα που καταβάλει το Πυροσβεστικό Σώµα   για το κλιµάκιο Θεσπρωτικού ανέρχεται 
στο ποσό των 800 α µηνιαίως και εποµένως δεν συντρέχει κανένας λόγος για την 
κατάργηση του. 

Με το υπ΄ αριθµ 9225/26-05-2011 προς το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος , ο ∆ήµος 
Ζηρού παραχώρησε ∆ηµοτικό κτήριο στην Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού για την στέγαση 
του κλιµακίου.  

Ο ∆ήµαρχος Ζηρού δεσµεύτηκε  να καλύψει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για να 
καταστεί λειτουργικό ,ενώ   µέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες προτίθεται να καταβάλει το 
παραπάνω µίσθωµα ο ∆ήµος Ζηρού. 

Η περιοχή του Θεσπρωτικού έχει ανάγκη από περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης και των 
λειτουργούντων σε αυτήν δοµών και σε καµία περίπτωση από αποδυνάµωσή τους. 

Εκφράζουµε την αγωνία µας για το µέλλον του τόπου µας, καταγγέλλουµε την πολιτική της 
κυβέρνησης που διαλύει υπηρεσίες οι οποίες ικανοποιούν λαϊκές ανάγκες και απαιτήσεις και 
ζητούµε να αναθεωρήσει άµεσα τις αποφάσεις της και να προχωρήσει σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο σα έναν επανασχεδιασµό των  υπηρεσιών, µε αποκλειστικό και µόνο κριτήριο το 
συµφέρον των τοπικών κοινωνιών. 
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