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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 
 
Θέμα: Προβλήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αίγιο και 
Ληξούρι. 

 
Έχει παρέλθει περισσότερο από ένα έτος από την ερώτηση που κατέθεσε το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις 
κτηριακές εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος στο Αίγιο και στο Ληξούρι και η 
κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρα οξυμμένη.  

Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος στο Αίγιο και στο Ληξούρι, 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τις ακατάλληλες κτιριακές υποδομές στις οποίες 
είναι υποχρεωμένοι οι πυροσβέστες να εκτελούν την υπηρεσία τους. 

Η ακαταλληλότητα προέκυψε μετά από τους σεισμούς που έγιναν στις περιοχές 
αυτές το 2014, όπως αναφέρεται ειδικότερα σε σχετικό έγγραφο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Αιγίου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Επιπρόσθετα στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται και άλλα σοβαρά προβλήματα που 
υφίστανται στο κτίριο, όπως έλλειψη κατάλληλων χώρων για το προσωπικό, που να 
ανταποκρίνονται και να διασφαλίζουν τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας, παλαιότητα 
των εγκαταστάσεων καθώς και ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν επαρκή για τη στέγαση 
των οχημάτων. 

Επίσης ο σεισμός στην Κεφαλονιά κατάστρεψε το κτίριο που στεγαζόταν το 
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου. 

Το Κλιμάκιο μετεγκαταστάθηκε σε κοντέινερ όπου εξακολουθεί να στεγάζεται μέχρι 
σήμερα και το προσωπικό αντιμετωπίζει οξυμμένα προβλήματα σχετικά με την Υγιεινή 
και την Ασφάλεια. 

Αυτή η κατάσταση εκτός των κινδύνων που εγκυμονεί για τους ίδιους τους 
πυροσβέστες, δημιουργεί και εμπόδια στο έργο τους. 

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,  
Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την μετεγκατάσταση των πιο πάνω 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που να πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις, τόσο για την Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού, όσο και για τις 
απαιτήσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους; 

 
Οι βουλευτές  

Νίκος Καραθανασόπουλος 
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