
 

 

 

 

Κοινοβουλευτική Ομάδα 
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 
e-mai l : ko@vouli .kke.gr,  ht tp:/ /www.kke.gr  

Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 
 

  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 
 
Θέμα: Εκδήλωση σοβαρών προβλημάτων υγείας σε πυροσβέστη έπειτα από συμμετοχή 
του σε εκπαιδευτική άσκηση. 
 

Σύμφωνα με ανακοίνωση συνδικαλιστικής παράταξης του προσωπικού της 
Πυροσβεστικής (Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών), αναφέρεται ότι περίπου 
πριν ένα χρόνο (13/12/12), πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση 
του προσωπικού της Πυροσβεστικής, στο Ηράκλειο της Κρήτης.  

Κατά την εξέλιξη της άσκησης, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας σε 
πυροσβέστη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, ο οποίος ένιωσε αρχικά μια 
έντονη δυσφορία, όταν έκανε χρήση της αναπνευστικής συσκευής.  

Ο εν λόγω πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στη 
συνέχεια έγινε εισαγωγή στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.  Αργότερα 
ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας, στον παθόντα 
πυροσβέστη, το πόρισμα που πιστοποιούσε ποσοστό αναπηρίας 80%. 

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση του Πυροσβεστικού Σώματος διενεργήθηκε αρκετούς 
μήνες μετά το συμβάν. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε αν έχει εκδοθεί το πόρισμά της για 
την διαλεύκανση των αιτίων του συμβάντος.  

Επίσης σε πρόσφατες ανακοινώσεις της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού 
Σώματος Περιφέρειας Αττικής (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) και της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης 
Πυροσβεστών (Ε.Α.Κ.Π.) Δυτικής Ελλάδας, μέσα από καταγγελίες, αναδεικνύεται το 
σοβαρό θέμα της χρήσης και συντήρησης αναπνευστικών συσκευών και 
αεροσυμπιεστών, καθώς και βλάβες που διαπιστώνονται στις αναπνευστικές συσκευές.  

Το Υπουργείο έχει ευθύνη για την απαράδεκτη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
προβλήματος υγείας του πυροσβέστη εδώ και ένα χρόνο. Έχει επίσης ευθύνη για τη μη 
λήψη όλων εκείνων των μέτρων που διασφαλίζουν την Υγιεινή και Ασφάλεια του 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός: 

1. Πότε θα ολοκληρωθεί το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης; 
2. Θα προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επαρκή 

συντήρηση των αναπνευστικών συσκευών που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες, 
καθώς και στην άμεση αντικατάσταση και ανανέωση των συσκευών, όπου απαιτείται; 

3. Θα υπάρξει μέριμνα από τη μεριά του Υπουργείου για την έκδοση των απαιτούμενων 
διαταγμάτων για την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα; 
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