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Στη διαδικασία έκδοσης βρίσκεται το ΦΕΚ για την ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικού
Κλιμακίου στην έδρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, γεγονός που χαιρετίστηκε ως ένα
σημαντικό και αποφασιστικό βήμα για την θωράκιση της ευρύτερης περιοχής των
Τζουμέρκων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Την ενημέρωση έκανε ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές στη συνεδρίαση
του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, είχε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την αναγκαιότητα ίδρυσης και
λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, καθώς είναι ένας από τους πιο δύσβατους και
απομακρυσμένους δήμους, με την εμπειρία να δείχνει ότι απαιτείται τουλάχιστον μία ώρα,
μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, προκειμένου να μεταβούν οι Πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, υπήρξε συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη Νίκο Τόσκα, αλλά και με την φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη
διάρκεια της οποίας ο κ. Σεντελές επαναβεβαίωσε την πρόθεση του Δήμου να σταθεί
αρωγός σε ό,τι αφορά στις αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία του Κλιμακίου, το οποίο
θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα παραχωρήσει ο Δήμος.

Πέρα από τη θετική αυτή εξέλιξη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, που είχε ως στόχο την
καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών στην τρέχουσα
αντιπυρική περίοδο, αναπτύχθηκαν θέματα προληπτικών ενεργειών και σχεδιασμού
κατασταλτικών επεμβάσεων, σε μια ανοιχτή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.
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Η συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Ηπείρου Δημήτρη Μαυρογιώργου, εκπροσώπων της Πυροσβεστικής, του Στρατού, της
ΔΕΔΔΗΕ, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, του Διοικητή του
Αστυνομικού Τμήματος Βορείων Τζουμέρκων, του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας
Νίκου Γέροντα, Αντιδημάρχων, εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, Προέδρων και
Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας.
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