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Εισαγωγή 
Η διερεύνηση θανάτων οφειλόμενων στην επίδραση της φωτιάς παρουσιάζει πολλαπλές 
δυσκολίες και προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η διερεύνηση του τριπτύχου (ατύχημα, 
αυτοκτονία, ανθρωποκτονία), καθώς και η εξακρίβωση του εάν το άτομο ήταν ζωντανό ή νεκρό 
κατά την έναρξη της φωτιάς. Επιπλέον, η καταγραφή παραμέτρων όπως η ηλικία και το φύλο του 
θύματος και οι συνθήκες συμβάντος μπορούν να συμβάλλουν σε στρατηγικές πρόληψης. 
Σκοπός 
Η διερεύνηση του προφίλ των θυμάτων, των συνθηκών συμβάντος, καθώς και των νεκροτομικών 
ευρημάτων σε περιστατικά θανάτων οφειλόμενων στην επίδραση της φωτιάς. 
Υλικό και Μέθοδος 
Καταγράφηκαν όλα τα περιστατικά θανάτου οφειλόμενου στην άμεση επίδραση φωτιάς των 
οποίων η ιατροδικαστική διερεύνηση διενεργήθηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας του ΕΚΠΑ κατά το χρονικό διάστημα 2011-2017 Τα εν λόγω περιστατικά 
προέρχονται από τις  περιοχές της Ανατολικής Αττικής και Εύβοιας. 
Αποτελέσματα 
Μεταξύ 7486 περιστατικών που διεκπεραιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2011-2017 
ανευρέθηκαν 80 περιστατικά εκ των οποίων 48 (60,0%) άνδρες και 32 (42,0%) γυναίκες, με 
ηλικίες που κυμαίνονταν από 20-95 έτη. Σε 50 (57,6%)  περιστατικά η ηλικία των θυμάτων ήταν 
άνω των 70 ετών. Η πλειονότητα των θυμάτων (54) νοσηλεύτηκαν από 1-116 ημέρες πριν 
καταλήξουν. Η πλειονότητα των περιστατικών οφειλόταν σε ατύχημα (60, 75,0%). Σε 16 
(20,0%) περιστατικά καταγράφηκε αυτοκτονία, και σε 2 ο θάνατος σχετίστηκε με εγκληματική 
ενέργεια. Το συμβάν έλαβε χώρα σε κλειστό χώρο σε 53 (66,3%) περιπτώσεις, σε ανοιχτό χώρο 
σε 13 (16,3%) και σε όχημα σε 11 (13,7%). Στα υπόλοιπα περιστατικά δεν υπήρχαν σχετικές 
πληροφορίες. 
Συμπεράσματα 
Η πλειοψηφία των θυμάτων σε περιστατικά θανάτου υπό την άμεση επίδραση της φωτιάς είναι 
άνδρες. Επίσης, περισσότερα από τα μισά περιστατικά αφορούν σε μεγάλες ηλικίες και 
συγκεκριμένα άνω των 70 ετών.  Πρόκειται κυρίως για ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν σε 
κλειστό χώρο, αλλά σημαντικός είναι και ο αριθμός αυτοκτονιών δια αυτοπυρπόλησης.   
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