
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ   

Του Τζαναβάρη Χριστόφα του Ευστρατίου και της Μυρσίνης που 

κατοικεί στη Μυτιλήνη επί της οδού Παμφίλης αριθμός 25, Αρχιπυροσβέστη 

με ΑΜ 10186. 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ  κ.κ. : 

1) Του Υπουργού  Εσωτερικών-Διοίκησης Ανασυγκρότησης κ. Βούτση 

Νικολάου  

2)Του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Πανούση Ιωάννη 

3)Του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή Λεάνδρου-

Σωκράτη 

4) Του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Παπαγεωργίου Βασιλείου                     

**********  

Αξιότιμοι Κύριοι  

 Με την παρούσα αναφορά μου θέτω υπ' όψιν Σας, ασκώντας το από το 

άρθρο 10 του Συντάγματος ιδρυόμενο δικαίωμα αναφοράς μου στις Αρχές, 

μια σειρά από ενέργειες υπηρεσιακών οργάνων της Διοίκησης, τα οποία κατά 

τρόπο κατάφωρα παράνομο και καταχρηστικό, έχουν επιδείξει βαρύτατη 

αμέλεια σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την συντήρηση ειδικού 

πυροσβεστικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να εκτίθεται το προσωπικό σε 

χημικούς παράγοντες με επακόλουθο σοβαρότατα προβλήματα υγείας, 

σοβαρές αναπηρίες μέχρι και θανάτους.  



 Όσο αφορά το προσωπικό μου θέμα να Σας αναφέρω ότι είμαι 

αρχιπυροσβέστης και υπηρετώ στη Μυτιλήνη. Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 

έτους 2012 έλαβα μέρος στην άσκηση “Πυρασφ 2012” στο Ηράκλειο  

Κρήτης, όπου στον εργοστασιακό χώρο που πραγματοποιήθηκε η άσκηση 

υπήρχε ενεργή αμμωνία αλλά δεν προηγήθηκε καμία ενημέρωση ημών των 

συμμετεχόντων από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα με αποτέλεσμα να 

εκτεθούμε σε χημική ουσία (αμμωνία). Επιπλέον κατά την εκτέλεση της 

άσκησης  διατάχθηκα να κάνω χρήση ειδικού πυροσβεστικού εξοπλισμού, ο 

οποίος περιελάμβανε αναπνευστική συσκευή με χαλύβδινη φιάλη πεπιεσμένου 

ατμοσφαιρικού αέρα.  Κατά τη διάρκεια της άσκησης και ενώ εισέπνεα από 

την συγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή, ο αέρας της συσκευής είχε άσχημη 

οσμή, η οποία μου προκάλεσε δύσπνοια και δυσφορία. Την ίδια ημέρα, λίγες 

ώρες αργότερα, υπέστην σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και νοσηλεύθηκα αρχικά 

στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Κρήτης και εν συνεχεία στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Κρήτης, όπου και οι ιατροί διεπίστωσαν ότι έχω υποστεί 

σοβαρότατες βλάβες. Έκτοτε ξεκίνησε ένας νοσοκομειακός Γολγοθάς καθώς 

μέχρι και σήμερα ανακύπτουν συνεχώς νέα προβλήματα υγείας. Βάσει 

επισήμων ιατρικών εγγράφων μου έχει διαγνωσθεί αναπηρία ποσοστού 80% 

με ένα μέρος από τα προβλήματα υγείας που είχαν διεγνώσθη έως τον Απρίλιο 

του 2013. Ως μου έχουν αναφέρει ιατροδικαστές και ιατροί διαφόρων 

ειδικοτήτων που έχω επισκεφθεί για την αντιμετώπιση των ποικίλλων 

προβλημάτων, κατά τη διάρκεια της άσκησης υπέστην δηλητηρίαση του 

αίματος μου από την χρήση της μη συντηρημένης αναπνευστικής συσκευής , η 

οποία περιείχε ακατάλληλο αέρα προς εισπνοή με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί 

το κυκλοφορικό μου σύστημα, η καρδιά μου και οι πνεύμονες μου. 



 Στη συνέχεια να Σας αναφέρω ότι η Ένορκη Διοικητική 

Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα που διετάχθη την 25-02-2013 

σχετικά με το ατύχημα μου την 14-12-2012, είναι ακόμη σε 

εκκρεμότητα εδώ και δυο χρόνια ενώ χαρακτηριστική είναι η 

κωλυσιεργία της Διοίκησης καθώς ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 

έχει διαταχθεί -ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ- η επιστροφή 

της ΕΔΕ στην Μυτιλήνη !!!! Εξαιτίας αυτής της κωλυσιεργίας 

ακόμη και σήμερα δεν έχει καταλήξει σε πόρισμα η Υγειονομική 

Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς ήδη έχω λάβει ΚΑΘ' 

ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ αναρρωτική άδεια, ήτοι πέραν των προβλεπομένων 24 

μηνών!!! Συγκεκριμένα τον μήνα Ιανουάριο 2015 σε νέα συνεδρίαση 

της ανωτέρω Επιτροπής, έλαβα νέα πεντάμηνη αναρρωτική άδεια, 

αφού δεν ήταν εφικτό να αποφανθούν τα αρμόδια όργανα της, διότι 

η ΕΔΕ είναι ακόμη σε εκκρεμότητα!!!!! 

 Όσο αφορά την άσκηση στην οποία έλαβα μέρος και στην διάρκεια της 

οποίας υπέστην πλήθος σωματικών βλαβών, να δηλώσω ότι καμία μέριμνα 

και καμία εκπαίδευση δεν υπήρξε από τα αρμόδια Υπηρεσιακά όργανα ως 

προς την επικινδυνότητα του πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα της φιάλης σε 

αντίθεση π.χ. με την αντίστοιχη εκπαίδευση των δυτών που χρησιμοποιούν τις 

ίδιες φιάλες πεπιεσμένου αέρα, οι οποίοι όταν εκπαιδεύονται (PADI 1999-

2006) γνωρίζουν ότι όταν αντιληφθούν άσχημη οσμή του αέρα της φιάλης, η 

άσχημη οσμή συνεπάγεται μολυσμένος αέρας.  Μετά την πολύμηνη 

προσωπική μου έρευνα και την επαγγελματική μου εμπειρία κατέληξα στο 

συμπέρασμα ότι δεν συντηρούνται σωστά οι φιάλες των αναπνευστικών 

συσκευών του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς επίσης και οι αεροσυμπιεστές 



που τις γεμίζουν ούτε και αδειάζουν με συγκεκριμένο τρόπο ούτε γεμίζουν σε 

καθαρό περιβάλλον με συνέπεια να δημιουργούνται διάφορα τοξικά αέρια 

στον εσωτερικό αναπνεύσιμο αέρα του χρήστη της συσκευής που τον 

δηλητηριάζουν και τον οδηγούν στο θάνατο. Σε παρόμοια περίπτωση 

βρέθηκα και εγώ, πλην όμως κατάφερα να επιβιώσω μεν αλλά με ποικίλα 

και σοβαρά προβλήματα υγείας που μειώνουν το προσδόκιμο όριο ζωής 

μου. 

 Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2012 δεν 

γινόταν στις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συντήρηση φιαλών 

αναπνευστικών συσκευών από πιστοποιημένα άτομα και εγγραφή των 

αποτελεσμάτων σε ειδικά αρχεία – μητρώα. Δέον να επισημανθεί ότι το 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με την υπ' αριθμ. 16887 Φ 527.1 20-5-

1997 Διαταγή παράγραφο 2.5, αναγνωρίζει ότι:“ κατά τον τελευταίο έλεγχο 

των φιαλών που διενεργήθηκε, βρέθηκαν πολλές φιάλες με εκτεταμένη 

εσωτερική διάβρωση και τα μεταλλικά φίλτρα των κλείστρων σε άθλια 

κατάσταση” ενώ  και στην  παράγραφο 3.6 : στις απαντήσεις που δόθηκαν 

από όλες τις υπηρεσίες στην (β) σχετική Διαταγή του Αρχηγείου Π.Σ, αλλά και 

από επιτόπιους ελέγχους, παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο πλημμελούς 

συντήρησης των αεροσυμπιεστών πλήρωσης φιαλών, άγνοιας του τρόπου 

χρήσης, έλλειψη οδηγιών χρήσης συντήρησης κλπ. Επισημαίνεται ιδιαίτερα 

ότι η καθαρότητα του αναπνεύσιμου αέρα της φιάλης εξαρτάται κατά μεγάλο 

μέρος από τη σωστή λειτουργία του αεροσυμπιεστή. Είναι τουλάχιστον 

ανεπίτρεπτο να διαθέτει μια Υπηρεσία κάποιο μηχάνημα που κάποια άλλη 

στερείται και να μην έχει αλλάξει ποτέ φίλτρο ξήρανσης του αέρα ή λάδια 

ή να μην διαθέτει οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτού.  



 Μετά την πάροδο εννέα ετών, το Αρχηγείο Π.Σ προχωρεί στην έκδοση 

της υπ αριθμ. 10145 Φ. 527.33 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Δ/γης με θέμα <<Συντήρηση 

– Χρήση Αναπνευστικών Συσκευών>> όπου αναφέρει στην παράγραφο 1 ότι: 

επανειλημμένως διαπιστώνονται βλάβες στις αναπνευστικές συσκευές οι 

οποίες οφείλονται τόσο στον πλημμελή έλεγχο – συντήρηση όσο και στην κακή 

χρήση τους. 

Με λύπη μου διεπίστωσα ότι  μέχρι και σήμερα : 

1) Δεν υπάρχουν βιβλία - μητρώα φιαλών όπου καταγράφεται ο αριθμός 

της φιάλης, η ημερομηνία έλεγχου και επανελέγχου, καθώς και των 

αεροσυμπιεστών ώστε να γνωρίζει η Υπηρεσία : 

Α) πότε θα γίνει η αντικατάσταση του περιεχόμενου του αέρα των 

συσκευών (απαραίτητη κάθε 4 μήνες) 

 

Β)πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα λάδια (μια φόρα το χρόνο) 

 

Γ)τα φίλτρα των αεροσυμπιεστών (με την πλήρωση 80 φιαλών ή μια 

φορά το χρόνο) 

Δ)πότε πρέπει να σταλούν οι φιάλες για να γίνει ο προβλεπόμενος 

υδροστατικός έλεγχος (κάθε 5 χρόνια)  

2) Δεν έχει πιστοποιηθεί το προσωπικό που κάνει πλήρωση φιαλών όπως 

προβλέπουν οι κατασκευαστές. 

3) Η πλήρωση των φιαλών γίνεται μέσα στα γκαράζ των υπηρεσιών και 

δίπλα στην κηροζίνη στους σταθμούς των αεροδρομίων (εκτός του 



αεροδρομίου της Αθήνας που είναι η μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα 

που πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας) με ότι αυτό συνεπάγεται. 

4)Δεν ελέγχεται η περιεκτικότητα του αναπνεύσιμου αέρα σε CO, CO2, 

Oil, H2O, NOX, SO2 και H2S των φιαλών από ειδικά όργανα όπως 

προβλέπουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (DIN EN 12021, NFPA). 

5)Πολλές φιάλες για τις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος επανελέγχου, 

αναπληρώνονται πριν ελεγχθούν. 

6)Δεν πιστοποιούνται οι αεροσυμπιεστές, όπως προβλέπεται από τους 

κατασκευαστές (κάθε χρόνο). 

7) Οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούν αναπνευστική συσκευή δεν έχουν 

υποβληθεί σε ειδικές ιατρικές εξετάσεις (καρδιογράφημα υπό κόπωση, 

σπιρομέτρηση, ακτινογραφία θώρακα). 

 ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ 

ΕΛΕΓΧΘΕΙ ή ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ 

ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ή ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ  ΒΛΑΒΗ - 

όπως άλλωστε συνέβη και σε εμένα. ΠΟΣΟ ΤΥΧΑΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 32-38 ΕΤΩΝ 

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΒΙΩΣΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ Η ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ;; 

 Μετά από τις παραπάνω διαταγές που σας ανέφερα (16887 Φ 527.1 

20-5-1997 Δ/γη και 10145 Φ. 527.33 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Δ/γη) η Υπηρεσία δεν 

προέβη σε καμία ουσιαστική ενέργεια, (παρά μόνο σε διαπιστώσεις) και δεν 



τήρησε ότι προβλέπουν οι προδιαγραφές ασφαλείας των αεροσυμπιεστών, των 

φιαλών αναπνευστικών συσκευών, δεν πιστοποίησε το κατάλληλο προσωπικό 

για να επανδρωθεί κάθε Υπηρεσία, δεν τήρησε τα ευρωπαϊκά  και διεθνή 

πρότυπα με αποτέλεσμα να υπάρχει άγνοια όπως διαπιστώθηκε το 1997, 

μετά από εννέα χρόνια το 2006 και όπως διαπιστώνεται και σήμερα, μετά 

από το δικό μου ατύχημα το 2012. Τον Νοέμβριο  του 2013 με την υπ' 

αριθμ. 2947 Φ.Α 9992 06/11/2013 Δ.Υ Αναφορά υπαλλήλου, μέσα στα 

πυροσβεστικά οχήματα 3164, 3099, 3253, 3628, 2840, υπήρχαν 

αναπνευστικές συσκευές οι οποίες είχαν να συντηρηθούν από το 1997 (!!!!), 

1999, 2002, 2004 και 2007 και στον έλεγχο που ακολούθησε από το κέντρο 

ελέγχου ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΥΔΗ  το πιστοποιητικό που εκδόθηκε στις 02/06/2014 

αναφέρει ότι, από τις 30 φιάλες που στάλθηκαν για έλεγχο μετά από την 

αναφορά του υπαλλήλου και βρίσκονταν μέσα στα πυροσβεστικά οχήματα 

έτοιμες προς χρήση, οι 19 κρίθηκαν επικίνδυνες και ακατάλληλες 

προς χρήση, δηλαδή ποσοστό 70% επικίνδυνες και ακατάλληλες προς 

χρήση οι οποίες βρισκόταν στα πυροσβεστικά οχήματα άμεσης 

επέμβασης!!!!! Η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε άλλες υπηρεσίες. 

Μάλιστα έχω ήδη πληροφορηθεί ότι υπήρχαν 500 φιάλες νέου τύπου 

ανθρακονημάτων καινούργιες μέσα στη ΔΙΠΥΛ (Διαχείριση 

Πυροσβεστικού Υλικού), οι  οποίες  για πέντε έτη παρέμεναν εκεί με 

αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μου να στερηθούν αυτών και αντιστοίχως οι 

φιάλες να καταστραφούν από την έλλειψη συντήρησης!!!! 

Επίσης να  Σας  αναφέρω ότι: 

 1)σε κατάθεση ερωτημάτων μου σχετικά με την υπόθεση μου ενώπιον της 

διοίκησης με αριθμό πρωτ. 2079/Φ.Α.10186 20/08/2013 σχετικά με το 

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας και συντήρησης των συσκευών των 



φιαλών και των αεροσυμπιεστών, η έγγραφη απάντηση του 4ου Τμήματος 

ειδικού πυροσβεστικού εξοπλισμού με αριθμό πρωτ. 48239 18-10-2013 ΑΠΣ, 

αναφέρει ως μοναδική διαταγή την 10145 Φ.527.33/31.03.2006 και δεν 

αναφέρεται καθόλου η διαταγή ΑΠΣ με αριθμ. Πρωτ. 16887 Φ.527.1/20-05-

1997 (Άγνοια του τμήματος;;;; δεν γνώριζαν τις διαταγές που οι ίδιοι 

εξέδωσαν), 

2)σε επόμενο ερώτημα μου αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ειδική διαταγή της 

υπηρεσίας σχετικά με την καταγραφή της συντήρησης των 

αναπνευστικών συσκευών, δηλαδή δεν υπάρχουν βιβλία καταγραφής ή 

αντίστοιχα μητρώα για την προβλεπόμενη συντήρηση των αναπνευστικών 

συσκευών και των αεροσυμπιεστών με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει η 

Υπηρεσία, α)πότε πραγματοποιήθηκε η αλλαγή του αναπνεύσιμου αέρα στις 

φιάλες, β)πότε έγινε ενδοσκοπικός έλεγχος (ο οποίος πρέπει να είναι ετήσιος), 

γ)πότε έγινε υδροστατικός έλεγχος, δ)σχετική με τους αεροσυμπιεστές 

συντήρηση κ.α. 

 Το Αρχηγείο ΠΣ προχώρησε ΜΟΛΙΣ την 3η Σεπτεμβρίου του 2013 

στην με αρ. πρωτ. 48785 οικ. Φ. 527.12 Διαταγή για διενέργεια υδραυλικών 

δοκιμών στις χαλύβδινες φιάλες. Στην  υδραυλική δοκιμή σύμφωνα με την 

16887 Φ 527.1 20-5-1997 Δ/γη ΑΠΣ παράγραφος 2.4 γίνεται  πλήρωση με 

νερό της φιάλης και εφαρμογή πίεσης 50% ανώτερης της πίεσης λειτουργίας 

για τουλάχιστον 5 λεπτά, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει διαρροή η φιάλη. Γιατί 

το Αρχηγείο ΠΣ δεν προχώρησε στον προβλεπόμενο υδροστατικό έλεγχο που 

προβλέπεται από την ανωτέρω διαταγή του 1997 και περιλαμβάνει: 

α)εξωτερικό (μακροσκοπικό) έλεγχο , β)εσωτερικό έλεγχο για διαβρώσεις 

(με ενδοσκόπιο) και  γ)υδραυλική δοκιμή ουδείς γνωρίζει. 



 Σε κατάθεση ερωτημάτων σχετικά με την υπόθεση μου ενώπιον της 

Διοίκησης με αριθμό Πρωτ. 2894 Φ.Α. 10186 / 01-11-2013, αιτήθηκα τον 

επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στις υπηρεσίες του Ηρακλείου με μια σειρά 

ερωτημάτων και έλεγχο των 10 χαλύβδινων φιαλών που χρησιμοποιήθηκαν 

στην άσκηση, για την περιεκτικότητα σε CO,CO2,OIL, H2O, NOX, SO2, και 

H2S του αναπνεύσιμου αέρα τους, από ειδικό επιστημονικό προσωπικό του 

χημείου του κράτους, η Διοίκηση μου απάντησε με την αρ. πρωτ. 2894 Φ.Α. 

10186 13-11-2013 “ότι δεν έχω το δικαίωμα να προτείνω ενέργειες σχετικά 

με την διεξαγωγή της έρευνας” και βεβαίως δεν έγινε ποτέ αυτοψία και 

έλεγχος των φιαλών για την περιεκτικότητα του αναπνεύσιμου αέρα σε 

δηλητηριώδη αέρια που αναφέρω παραπάνω και προβλέπονται από 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Σήμερα δε μετά βεβαιότητας οι 

συγκεκριμένες φιάλες θα έχουν “εξαφανιστεί”!! 

 Σχετικά με την ΕΔΕ σας γνωρίζω ότι τα αρμόδια όργανα του ΑΠΣ 

εδώ και 24 μήνες δεν έχουν αποφανθεί για τα αίτια και της συνθήκες του 

ατυχήματος μου και δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες με αποτέλεσμα να 

καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς γίνεται σοβαρή προσπάθεια 

απόκρυψης των υπαιτίων του ατυχήματος μου και όχι το αυτονόητο, δηλαδή 

να προβεί η Διοίκηση στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί 

παρόμοιο περιστατικό σε οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο, με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύουν καθημερινά Πυροσβέστες, λόγω της προχειρότητας και της 

άγνοιας που επικρατεί, διότι ενώ όλοι γνωρίζουν το θέμα λόγω του δικού μου 

περιστατικού δεν έχουν προχωρήσει στης κατάλληλες οδηγίες – εγκυκλίους. 

Δυστυχώς σημειώνονται θάνατοι συνάδελφων, οι οποίοι τα τελευταία έτη 

γίνονται όλο και περισσότεροι......τελευταίος ο θάνατος του συναδέλφου 

που υπηρετούσε στον σταθμό της Καλλιθέας κ. Μάντζιου και ο 



τραυματισμός συναδέλφου στις 12-11-2014 στην Κυψέλη όταν και η 

ηχητική προειδοποίηση αδειάσματος της φιάλης δεν λειτούργησε 

σωστά!!!!! Άραγε η ζωή ενός συνανθρώπου μας είναι λιγότερο σημαντική 

από μια σωστή συντήρηση του εξοπλισμού;;;;;;; Να αναφέρω ότι θάνατοι 

όπως του κ. Μάντζιου ή τραυματισμού όπως ο ημέτερος, σημειώνονται 

καθημερινά σε πολλές Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την 

Ελλάδα, που μόνο τυχαίο γεγονός δεν δύναται να θεωρηθεί. 

  Να σημειώσω επίσης ότι λόγω της κωλυσιεργίας των οργάνων της 

Διοίκησης έχουν χαθεί κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 

υπόθεση μου. 

  Εν κατακλείδι να  δηλώσω ότι όπως πληροφορούμαι προσφάτως οι 

σχετικές αναφορές για έλεγχο των φιαλών, των μασκών και του γενικότερου 

εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν ξεκινήσει μόλις το έτος 2014 

ενώ τα σχετικά κονδύλια για τις αγορές οργάνων και μηχανημάτων είχαν ήδη 

αποδοθεί.....Άραγε αναρωτιέμαι ως πολίτης τα χρήματα του Δημοσίου που 

έπρεπε να δαπανηθούν για την αγορά κατάλληλου εξοπλισμού για το 

Πυροσβεστικό Σώμα, αποδόθηκαν για την αγορά εξοπλισμού και συντήρησης 

αυτού ή όχι;;;  

 Προσωπικά  καταστράφηκα, έχασα το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία 

μου και για αυτό τον λόγο με την παρούσα αναφορά μου ζητώ όπως 

διερευνήσετε τάχιστα τα παραπάνω καταγγελλόμενα γεγονότα, με σκοπό να 

αποδοθούν οι δέουσες ευθύνες και να εκδοθούν κατάλληλες οδηγίες – 

εγκύκλιοι ώστε να μην κινδυνεύσει ή αποβιώσει άλλος συνάδελφος και  να 

εφοδιαστούν όλοι οι πυροσβεστικοί σταθμοί της Χώρας με κατάλληλο 



εξοπλισμό ώστε να είναι όλοι οι συνάδελφοι ασφαλείς κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

 

Μυτιλήνη 30/01/2015 

Μετά Τιμής  

Ο αναφέρων 

 

 


