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  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 
Θέμα: Τραυματισμοί πυροσβεστών. 
 

Οι πρόσφατοι τραυματισμοί των τριών πυροσβεστών, στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας 
και στο Δενδροχώρι Καστοριάς, αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά το μεγάλο βαθμό 
επικινδυνότητας, που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Πυροσβεστικής, στην 
αντιμετώπιση συμβάντων. 

Οι κυβερνήσεις κατά το παρελθόν ψήφισαν τους Νόμους 3144/2003 «Κοινωνικός 
διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία»,  
3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», κωδικοποιώντας τη μέχρι τότε νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας. 
Ωστόσο το περιεχόμενο των νόμων αυτών έμεινε ανενεργό στο βαθμό που οι 
κυβερνήσεις δεν προώθησαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα. 

Το ΚΚΕ πριν από τέσσερα χρόνια ανέδειξε στη Βουλή τις ιδιαιτερότητες του 
επαγγέλματος και τον ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο που υπάρχει, στην αντιμετώπιση των 
συμβάντων. Τόνισε την αναγκαιότητα της έγκρισης του ΠΔ για την Υγιεινή και Ασφάλεια, 
καταθέτοντας σχετική Ερώτηση 6152/12-11-2010.  

Η κυβέρνηση απάντησε στις 8/12/2010 ως εξής:«...καταρτίστηκε σχέδιο προεδρικού 
διατάγματος με τίτλο "Μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του 
ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του 
επαγγελματικού κινδύνου" ...ωστόσο κατά το στάδιο αυτό το εν λόγω σχέδιο ρυθμίσεων 
έτυχε επεξεργασίας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο με το 2/42338/0021 
από 6-09-2010 έγγραφο του γνωστοποίησε ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι πέραν των 
προβλέψεων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και επόμενων ετών και 
επεστράφη ανυπόγραφο. Κατόπιν αυτών, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώματος μελετάται το ζήτημα κάλυψης της προκαλούμενης δαπάνης και 
η σχετική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο επαναπροσδιορισμού αυτής».  

Δύο χρόνια μετά, το ΚΚΕ, και με αφορμή τους τρεις θανάτους των πυροσβεστών στη 
Χίο, επανήλθε με νέα Ερώτηση του 7982/04-03-2013 στη Βουλή, για το τι μέτρα 
σκέφτεται η κυβέρνηση να πάρει και πότε επιτέλους θα επεκταθεί η εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου 1568/1985 «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού στην 
Πυροσβεστική».  

Η κυβέρνηση απάντησε στις 29 Μαρτίου 2013 με τον ίδιο στερεότυπο τρόπο και 
ανάμεσα στα άλλα ανάφερε: «...εξετάζεται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: 
Μέτρα ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας της υγείας του ένστολου προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος». 

Η κυβέρνηση, σταθερή στον αντιλαϊκό προσανατολισμό της, έχει απορρίψει το αίτημα 
των συνδικαλιστικών φορέων των πυροσβεστών αλλά και τις προτάσεις του Κ.Κ.Ε 
σχετικά με τη λήψη μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια, επικαλούμενη των κόστος.  

Αντιμετωπίζει το πρόβλημα πάντα με τις ίδιες στερεότυπες και γενικόλογες 
απαντήσεις στις ερωτήσεις του Κ.Κ.Ε στη Βουλή. Έχουν ήδη μεσολαβήσει έντεκα χρόνια 
από τη ψήφιση του Ν. 3144/2003 περί Υγιεινής και Ασφάλειας, αδιαφορώντας 
ουσιαστικά για την προστασία του προσωπικού.  

Στον προσανατολισμό της είναι να υποκαταστήσει τις μειώσεις των δαπανών του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εργασιακή ασφάλεια και την προστασία του 
προσωπικού από επαγγελματικούς κινδύνους με την αναζήτηση χορηγιών από 
επιχειρηματικούς ομίλους. 

Το αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας, σε συνδυασμό με τα οξυμμένα προβλήματα, 



τη μείωση του προσωπικού και παρά τα επανειλημμένα κρούσματα παρόμοιων 
τραυματισμών, είναι να υποχρεώνονται οι πυροσβέστες, να υπερβούν τα ανθρώπινα 
όρια για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, καθώς και τον δασικό 
πλούτο της χώρας μας, εκτελώντας υπηρεσία κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, 
επιχειρώντας κατ' επανάληψη κατασβέσεις ακόμα και μέσα σε πεδία βολής και σε 
περιοχές όπου γίνονται ρίψεις νερού από ιπτάμενα μέσα. 

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να κάνει δεκτό το αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων 
του προσωπικού της Πυροσβεστικής για άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα - 
Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά, για το προσωπικό του επιχειρησιακού τομέα πυρόσβεσης, 
καθώς και την έγκριση του Π.Δ για την Υγιεινή και Ασφάλεια. 

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός: 

1. Πότε επιτέλους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έγκριση του σχετικού Π.Δ. για την 
Υγιεινή και Ασφάλεια, με ό,τι βελτιώσεις επιβάλλεται να γίνουν για τη μεγαλύτερη 
προστασία του προσωπικού, που είναι εκτεθειμένο σε μεγάλους κινδύνους, όπως 
αποδεικνύουν και τα πρόσφατα περιστατικά.  

2. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η άμεση ένταξη του προσωπικού του 
επιχειρησιακού τομέα της Πυροσβεστικής στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά; 

3. Βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπάρχουν μελέτες και ποιες είναι αυτές για τη συχνότητα 
τραυματισμών ή θανάτων πυροσβεστών από επαγγελματικούς κινδύνους; 

4. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε οι πυροσβέστες να μην επιχειρούν σε πεδία 
βολής που χρησιμοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και να μην επιχειρούν σε 
πεδία βολής ρίψης νερού από ιπτάμενα μέσα.  
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