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  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 
 
Θέμα: Άμεση εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με 
αφορμή την μεγάλη πυρκαγιά στην Κομοτηνή. 
 
 

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε  στις 22/07/11 στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής είχε σαν 
αποτέλεσμα ένας εργάτης βαριά τραυματισμένος με πολλαπλά εγκαύματα και ένας 
πυροσβέστης να μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής. 

Επίσης οι τοπικές υπηρεσίες κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν την κατανάλωση 
κηπευτικών από τους μπαξέδες τους, αλλά και τις αγροτικές καλλιέργειες καθώς δε 
γνωρίζουν πόσο τοξική είναι η τέφρα που κατακάθεται. 

Διαπιστώνουμε όμως ότι δεν αναφέρονται από την μεριά της κυβέρνησης πουθενά 
προληπτικά μέτρα για τους πυροσβέστες που ήρθαν σε άμεση επαφή με όλα τα 
επικίνδυνα παράγωγα της καύσης 

Στο Ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄177), οι διατάξεις του 
οποίου έχουν εφαρμογή και στο Δημόσιο τομέα εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η 
επέκταση της εφαρμογής του για την αποτροπή επαγγελματικού κινδύνου κατά την 
εκτέλεση ειδικών εργασιών ή ειδών εργασιών ή δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 
1 και 36 (εξουσιοδοτική διάταξη) αυτού, γίνεται με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Εργασίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και ύστερα από 
γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε),  

Με το Ν.1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α' 79), και συγκεκριμένα με το άρθρο 39 αυτού, 
επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1568/1985 στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και 
στους Ο.Τ.Α.  

Ο Ν.3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις (Α' 111), στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 
διευκρινίζει ότι οι διατάξεις του Ν.1568/1985, των κατ΄ εξουσιοδότησή του Π.Δ. και του 
άρθρου 39 του ν. 1836/1989 εφαρμόζονται στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του 
προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες έχουν εφαρμογή για το 
ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας οι διατάξεις του άρθρου 36 του 
Ν.1568/1985.  

Με το ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (Α΄84), κωδικοποιείται η μέχρι σήμερα νομοθεσία.  

Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος τις περισσότερες φορές καλούνται να 
υπερβούν τα ανθρώπινα όρια για να προστατεύσουν τις ζωές, τις περιουσίες των 
εργαζομένων, καθώς και τον δασικό πλούτο της χώρας μας, εργαζόμενοι κάτω από 
ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.  

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός: 
1. Πότε, επιτέλους, η κυβέρνηση θα θέσει σε ισχύ το απαιτούμενο από το νόμο Π.Δ. 

για τις δραστηριότητες των πυροσβεστών που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες για 
την αποτροπή επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκτέλεση ειδικών εργασιών ή ειδών 
εργασιών ή δραστηριοτήτων, που θα εξασφαλίζει τόσο την άμεση και πλήρη εφαρμογή 
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της υπάρχουσας νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια όσο και την προστασία και την 
αποτροπή επαγγελματικών κινδύνων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ;  

2. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να γίνει άμεσος ιατρικός έλεγχος 
με ευθύνη και πρωτοβουλία της υπηρεσίας όλων των εμπλεκομένων συναδέλφων καθώς 
και να γίνουν όλες οι σχετικές διαδικασίες για τον καθαρισμό και την απορρύπανση από 
εξειδικευμένα συνεργεία όλων των πυροσβεστικών και επιβατικών οχημάτων που 
ενεπλάκησαν και του εξοπλισμού τους, καθώς επίσης και όλων των εξαρτημάτων του 
ατομικού εξοπλισμού των υπαλλήλων ( στολές, κράνη, μπότες κ.λ.π ). 
 
 

Οι βουλευτές  

Θανάσης Παφίλης 
 

Γιάννης Γκιόκας 
 

Γιάννης Ζιώγας 
 

Θεόδωρος Ιγνατιάδης 
 

Αντώνης Σκυλλάκος  
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