
ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/25028-α΄/09-03-2021 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 4828/08-03-2021 

Ερώτηση  των Βουλευτών κ.κ  Θ. ΠΑΦΙΛΗ, Γ. ΓΚΙΟΚΑ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ, Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ και Δ. 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα, που αποτελούν αντικείμενο 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι: 

Το Πυροσβεστικό Σώμα από την αρχή, αλλά και κατά τη διάρκεια εξέλιξης της πανδημίας του 

COVID-19, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την αποφυγή της διασποράς της νόσου, 

εκδίδοντας αντίστοιχες διαταγές που ορίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι 

Υπηρεσίες του και οι υπάλληλοι, ακολουθώντας κάθε φορά τα διαλαμβανόμενα στη νομοθεσία που 

αφορά στην εν λόγω νόσο.  

Ειδικότερα, ο υπάλληλος που αισθανθεί αδιαθεσία ή εμφανίσει συμπτώματα της νόσου COVID-

19, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία του καθώς και τις αρμόδιες υγειονομικές 

αρχές για λήψη περαιτέρω οδηγιών.  Σε κάθε περίπτωση κρούσματος κορωνοϊού ακολουθείται 

πιστά η σχετική διαδικασία, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ με εξετάσεις τόσο του 

ίδιου του ατόμου όσο και των υπαλλήλων που εκτελούν υπηρεσία στην ίδια βάρδια, θέση σε 

καραντίνα όλων των ατόμων που ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα και άμεση απολύμανση των 

χώρων από ειδικό συνεργείο. Επισημαίνεται ότι αρμόδιος να αποφανθεί για την παραπομπή του 

πυροσβεστικού υπαλλήλου σε διαγνωστικό τεστ του κορωνοϊού είναι ο υπεύθυνος ιατρός του 

δημοσίου νοσοκομείου της περιοχής κατοικίας του πυροσβεστικού υπαλλήλου ή ο ιατρός 

υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.      

Τέλος, σας γνωρίζεται ότι η λειτουργία των γραφείων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού 

Σώματος στις νέες εγκαταστάσεις πραγματοποιείται λαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων 

μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19. Μεταξύ άλλων, υφίσταται σύστημα 

εξαερισμού, το οποίο λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με το ενδεδειγμένο επίπεδο 

έντασης προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης του Covid-19 και εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα καλή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου. Επιπλέον, υπάρχουν διαχωριστικά συστήματα 

τόσο μεταξύ των διευθύνσεων όσο και μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και γραφείων ενώ 

τηρούνται οι απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των υπαλλήλων καθώς και η υποχρεωτική 

χρήση μάσκας εκ μέρους τους. 

                                                                                                           Ο  Αρχηγός 

                                                                                              Στέφανος Δ. Κολοκούρης 

                                                                                                       Αντιστράτηγος ΠΣ 
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