
 

     

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Αίτημα για περίθαλψη των εθελοντών πυροσβεστών σε στρατιωτικά 

νοσοκομεία της χώρας» 

 

Με επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος αναδεικνύει 

ένα ζήτημα που είναι σοβαρό, χρόνιο και πρέπει να αντιμετωπιστεί, αυτό της ανάγκης να 

δοθεί στους εθελοντές πυροσβέστες η δυνατότητα νοσηλείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία 

της χώρας. 

Το αίτημα εγείρεται για ακόμη μια φορά με αφορμή ένα περιστατικό τραυματισμού 

εθελοντή πυροσβέστη σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε διαμέρισμα της Αθήνας. 

Όπως σημειώνει η Ένωση στην επιστολή της, όταν ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 251 

Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προέκυψε το θέμα της δυνατότητας ή μη 

περίθαλψης και νοσηλείας του στο συγκεκριμένο νοσοκομείο καθώς ήταν ασφαλισμένος 

για νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την κύρια απασχόλησή του γι’ 

αυτό και τέθηκε προς συζήτηση το θέμα της μεταφοράς του σε εφημερεύον νοσοκομείο.  

Να θυμίσουμε πως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 και 3 του 18ου άρθρου 

του Ν. 4029/2011): 

«2. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη βασική τους εκπαίδευση ή κατά την εκπλήρωση της 

αποστολής τους, οι εθελοντές πυροσβέστες καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό 

φορέα. Το ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια της κύριας απασχόλησής τους 

και εξ αιτίας αυτής, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν 

κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους. 3. Με δαπάνη του 

Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εθελοντές 

πυροσβέστες, που είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου 

ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής βασικής τους εκπαίδευσης 
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ή κατά την άσκηση των εθελοντικών τους καθηκόντων. Οι παραπάνω εθελοντές 

πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και οι επαγγελματίες 

πυροσβέστες. Ως προς τη νοσηλεία των εθελοντών πυροσβεστών που τραυματίστηκαν 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται 

μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα 

προβλεπόμενα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.».  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι συνάδελφοι του τραυματία μόνιμοι και εθελοντές 

Πυροσβέστες αντέδρασαν σε ενδεχόμενη μεταφορά του καθώς ο άτυχος εθελοντής 

τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας. Έτσι, παρέμεινε στο 251 και έτυχε εξαιρετικής 

περίθαλψης, παρόλα αυτά, η Ένωση ζητά να λυθεί επιτέλους το θέμα γιατί σε επόμενο 

περιστατικό κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει και αυτή η νομοθετική παράλειψη μπορεί να 

οδηγήσει και σε απώλεια ζωής.  

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας 

ώστε να δοθεί σε όλους ανεξαιρέτως τους εθελοντές Πυροσβέστες η δυνατότητα 

νοσηλείας σε στρατιωτικά νοσοκομεία; 

2. Πότε αναμένεται να επιλυθεί το ζήτημα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




