Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµ. 210/16.6.1992 (ΦΕΚ - 99 Α΄):
Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του
Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του Ν. 1590/1986.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 „Τροποποίηση διατάξεων του
Ν. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης“ και άλλες διατάξεις» (Α’ 49).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης σε
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης» (Α’ 51).
Με πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης αποφασίζουµε:

Άρθρο µόνο
Οι ισχύουσες διατάξεις: α) του Π.∆. 122/1990 (Α’ 49), β) του Π.∆. 8/1991 (Α’ 5), γ) της παραγρ.8
του άρθρου 3 του Π.∆. 90/1991 (Α’ 42), δ) του Π.∆. 101/1991 (Α’ 44), ε) του Π.∆. 130/1991 (Α’
53), στ) του Π.∆. 254/1991 (Α’ 95), ζ) του Π.∆. 426/1991 (Α’ 155) και η) των άρθρων 1-6 και 8
του Π.∆. 123/1992 (Α’ 56), κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο µε τον τίτλο «Κανονισµός
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος» ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΟΥ
Άρθρο 1
(Άρθρο 1 Π.∆. 8/1991)
Προορισµός και αρµοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα που συγκροτήθηκε µε το Ν. 4661/1930 «περί διοργανώσεως
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει» (Α’ 153) υπάγεται στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
2. Προορισµός και αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι η ασφάλεια και η προστασία
της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των
πυρκαγιών και των θεοµηνιών. Ειδικότερα η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος
συνίσταται:

α. Στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε καιρό ειρήνης και πολέµου, στη λήψη και επιβολή
προληπτικών µέτρων για την αποφυγή του κινδύνου από την επέκτασή τους και στην
παροχή βοήθειας για τη διάσωση αυτών που κινδυνεύουν από την πυρκαγιά.
β. Στην αντιµετώπιση τεχνολογικών ατυχηµάτων και βιοµηχανικών καταστροφών και στη
διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από τις αιτίες αυτές.
γ. Στη λήψη και επιβολή προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων και
ζηµιών από τις θεοµηνίες, πληµµύρες, καταρρεύσεις και λοιπές καταστροφές και την
παροχή κάθε βοήθειας για τη διάσωση των προσώπων που κινδυνεύουν από αυτές.
δ. Στην περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που πυρπολήθηκε ή απειλήθηκε από
τη φωτιά ή από άλλο κίνδυνο, µέχρι να παραδοθεί στην Αστυνοµία ή στους κατόχους της.
ε. Στην παροχή επί τόπου πρώτων βοηθειών στους τραυµατισθέντες από τα παραπάνω
δυστυχήµατα και την άµεση µεταφορά τους σε νοσοκοµείο ή κλινική, εφόσον δεν υπάρχει
άλλος πιο πρόσφορος τρόπος.
στ. Στην παροχή βοήθειας σε άτοµα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες κτιρίων και τροχαία
ατυχήµατα.
ζ. Στην εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που απορρέει από άλλες διατάξεις και έχει σχέση
µε το πυροσβεστικό επάγγελµα καθώς και αυτού που αφορά τη συµβολή του Σώµατος
στην Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
η. Στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και των στρατιωτικών αρχών, εφόσον
ζητηθεί για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, που έχουν σχέση µε την αποστολή
του Πυροσβεστικού Σώµατος, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο. (παρ. 1 αρ. 1
Π.∆. 397/1998 (Α΄ 276).
θ. Στην έκδοση Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος και
τους ∆ιοικητές Περιφερειακών ∆ιοικήσεων για τη ρύθµιση θεµάτων πυροπροστασίας και
ιδιαίτερα για θέµατα που αναφέρονται στη λήψη µέτρων πρόληψης πυρκαγιών από τους
υπεύθυνους των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, συγκοινωνιακών και
λιµενικών εγκαταστάσεων, σταθµών αυτοκινήτων και πρατηρίων υγρών καυσίµων, κάθε
είδους επιχειρήσεων, καταστηµάτων, πολυώροφων ή µη οικοδοµηµάτων, αποθηκών,
υπόστεγων ή ακάλυπτων χώρων που περιέχουν εύφλεκτες ουσίες, νοσηλευτικών
ιδρυµάτων, θεραπευτηρίων, κέντρων γενικά δηµοσίων θεαµάτων, διασκέδασης ή
συγκέντρωσης του κοινού, ξενοδοχείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και γενικά εκεί όπου
υπάρχει κίνδυνος από συνωστισµό ή πυρκαγιά. Με Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις ρυθµίζεται
και η πυροπροστασία των δηµοσίων γενικά χώρων, σύµφωνα µε το Ν. 616/1977 «περί
εκδόσεων Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων» (Α’ 166).
ι. Στην υπόδειξη, επιβολή και έλεγχο προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων
πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από την νοµοθεσία που ισχύει.
ια. Στην ποινική δίωξη των πταισµάτων που προβλέπονται από το άρθρο 433 του Ποινικού
Κώδικα και τη διενέργεια προανακρίσεων για τα εγκλήµατα εµπρησµού που αναφέρονται
στα άρθρα 264, 266 και 267 του Ποινικού Κώδικα.
ιβ. Στην εκπαίδευση και ενηµέρωση του προσωπικού βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, άλλων
επιχειρήσεων, νοσηλευτικών ιδρυµάτων, σχολείων κλπ., καθώς και του κοινού σε θέµατα
άµεσης αντιµετώπισης πυρκαγιών και τρόπου πρόληψης αυτών, εφόσον αυτό ζητηθεί.
ιγ. Στην εκπόνηση, σύνταξη και εφαρµογή σχεδίων πρόληψης και αντιµετώπισης µεγάλων
πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών σε συνεργασία και µε άλλες δηµόσιες ή δηµοτικές
αρχές, εφόσον χρειάζεται. (η κατάργηση της παρ. θ και η αναρίθµηση των υπολοίπων
έγινε µε παρ. 1 παρ. 3 Π.∆.397/1998 (Α΄ 276).
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Άρθρο 2
(Άρθρο 2 Π.∆. 8/1991)
∆ιάκριση και ονοµασία Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος αποτελεί την κεντρική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού
Σώµατος. Οι λοιπές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι Περιφερειακές.
2. Του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος προΐσταται ο Αρχηγός.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος διακρίνονται σε Περιφερειακές
∆ιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ∆ιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (παρ.2 αρ. 2
Π.∆. 266/1995 (Α΄ 147), Πυροσβεστικούς Σταθµούς, Πυροσβεστικά Κλιµάκια (άρθρο 4 Ν.
2612/1998 (Α΄ 112) και Ειδικές Υπηρεσίες.
4. Η κάθε µία από τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις προσδιορίζεται µε τον όρο «Περιφερειακή
∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών...» και ακολουθεί η ονοµασία του γεωγραφικού
διαµερίσµατος, στο οποίο αναφέρεται π.χ. «Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας».
5. Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί της πόλης και των αεροδροµίων αυτής διακρίνονται σε Α’, Β’, Γ’ ∆’
τάξης και προσδιορίζονται µε τον όρο «1ος Πυροσβεστικός Σταθµός Αθηνών» ή «2ος
Πυροσβεστικός Σταθµός Θεσσαλονίκης» ή «3ος Πυροσβεστικός Σταθµός Πολεµικού
Αεροδροµίου Λάρισας» ή «4ος Πυροσβεστικός Σταθµός Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών» ή
«5ος Πυροσβεστικός Σταθµός Λιµένα Πειραιά» κ.λπ. Όπου λειτουργεί ένας Πυροσβεστικός
Σταθµός, προσδιορίζεται µε τον όρο «Πυροσβεστική Υπηρεσία...» και ακολουθεί η ονοµασία
της πόλης π.χ. «Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας».
6. Η αρίθµηση των παραπάνω Πυροσβεστικών Σταθµών καθορίζεται από την ηµεροµηνία
έναρξης λειτουργίας τους.
7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες είναι:
α. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία. (η µετονοµασία έγινε µε παρ. 1 αρ. 2 Π.∆. 329/1993 (Α΄ 140)
β. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
γ. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος
(Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.).
δ. Η ∆ιαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (∆.Π.Υ.). (η µετονοµασία έγινε µε παρ.1 αρ.6 Π.∆.
39/2006 (Α΄ 42).
ε. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
στ. Η ∆ιαχείριση Χρηµατικού (άρθρο µόνο Π.∆. 251/1997 (Α΄ 181).
ζ. Η ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού (∆.Α.Ε.Ε). (παρ. 1 αρ.1 Π.∆.
3/2000)
η. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) (παρ. 1 απ. 2 Π.∆.
177/2004 (Α΄ 152).
Άρθρο 3
(Άρθρο 3 Π.∆. 8/1991)
Προορισµός και αρµοδιότητες Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
1. Οι Περιφερειακές ∆ιοικήσεις Πυροσβεστικού Σώµατος υπάγονται απ’ ευθείας στο Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώµατος και έχουν ως αποστολή να:
α. Εποπτεύουν και ελέγχουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της γεωγραφικής τους
δικαιοδοσίας.
β. Εκπονούν και συντάσσουν σχέδια επέµβασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της
∆ιοίκησής τους, σε συνεργασία και µε άλλες αρχές, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για την
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αντιµετώπιση µεγάλων πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών συµβάντων, ελέγχουν και εγκρίνουν
τα τοπικά σχέδια επέµβασης που καταρτίζει κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τοµέα
ευθύνης της για τους επικίνδυνους από άποψη πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας χώρους.
γ. Επιθεωρούν και ελέγχουν την εκπαίδευση και το βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας του
προσωπικού των Πυροσβεστικών Σταθµών και προγραµµατίζουν πυροσβεστικές
ασκήσεις για το σκοπό αυτό.
δ. Παρακολουθούν την κατάσταση των πυροσβεστικών οχηµάτων, κλιµάκων, µηχανηµάτων
και λοιπού εξοπλισµού των Πυροσβεστικών Σταθµών και µπορούν να ενισχύουν
ορισµένους Πυροσβεστικούς Σταθµούς µε πυροσβεστικό εξοπλισµό για την αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών από άλλους Πυροσβεστικούς Σταθµούς της δικαιοδοσίας τους.
ε. Συντονίζουν τη δράση των Πυροσβεστικών Σταθµών της δικαιοδοσίας τους και το έργο
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε θέµατα πολιτικής άµυνας.
στ. Ορίζουν τον τοµέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ζ. Μελετούν και επιλύουν τα προβλήµατα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας
τους, εκτός εάν για την επίλυσή τους χρειάζεται η έγκριση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώµατος, οπότε αναφέρουν σχετικά.
η. Ασκούν τη ∆ιοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης που εδρεύουν.
2. Τις αρµοδιότητες της περίπτωσης ή της προηγούµενης παραγράφου προκειµένου για τις
πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, των Χανίων, (άρθρο
µόνο, Π.∆. 158/1994 (Α΄102), της Πάτρας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας
(παρ. 1 αρ. 1 Π.∆. 266/1995 (Α΄147), ασκούν οι ∆ιοικητές των ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών των, για δε τις πόλεις όπου εδρεύουν Περιφερειακές ∆ιοικήσεις Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών και δεν έχουν συσταθεί σ’ αυτές ∆ιοικήσεις τα καθήκοντα αυτά, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των Σταθµών της πόλης, ασκούν οι Υποδιοικητές των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων.
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 Π.∆. 8/1991)
∆ιάρθρωση Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
1. Στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση υπάγονται:
α. Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί των νοµών της γεωγραφικής της δικαιοδοσίας.
β. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία και τα Κλιµάκια αυτών, εκτός του Πυροσβεστικού Συνεργείου
Αθηνών που υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Αττικής. (παρ. 2 αρ.6 Π.∆. 39/2006 (Α΄ 42).
2. Η διάρθρωση των γραφείων της Περιφερειακής ∆ιοίκησης είναι η εξής:
α. Τµήµα ∆ιοικητικό στο οποίο υπάγονται:
(1) Το γραφείο της Γραµµατείας.
(2) Το γραφείο του Προσωπικού.
(3) Το γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων.
β. Τµήµα Πυρασφάλειας στο οποίο υπάγονται:
(1) Το γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.
(2) Το γραφείο Ανακριτικού.
(3) Το γραφείο ∆ηµοσίου Κατηγόρου.
(4) Το γραφείο Επιχειρήσεων.
(5) Το γραφείο Π.Σ.Ε.Α.
γ. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης στο οποίο υπάγονται:
(1) Το γραφείο Κίνησης
(2) Το γραφείο Οικονοµικού.
(3) Το γραφείο Υγειονοµικού.
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(4) Το γραφείο ∆ιαχείρισης Υλικού.
3. Η διεξαγωγή της αλληλογραφίας στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση διεξάγεται από τη Γραµµατεία
της Περιφερειακής ∆ιοίκησης.
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 Π.∆. 8/1991)
∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες ∆ιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοµού
1. Οι ∆ιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού (∆.Π.Υ.Ν.) είναι ανεξάρτητες Υπηρεσίες,
υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, έχουν στη
αρµοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νοµού και εδρεύουν στην πρωτεύουσά
του.
2. Στις έδρες των ∆.Π.Υ.Ν. που λειτουργούν περισσότεροι από έναν Πυροσβεστικοί Σταθµοί,
αυτοί είναι προσηρτηµένοι στη ∆ιοίκηση, η οποία στην περίπτωση αυτή έχει τη διάρθρωση
των γραφείων που προβλέπεται για την Περιφερειακή ∆ιοίκηση από το άρθρο 4 παρ. 2 του
παρόντος διατάγµατος. (παρ.1 αρ. 1 Π.∆. 155/2000 (Α΄ 133).
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 Π.∆. 8/1991)
∆ιάρθρωση και αρµοδιότητες Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
1. Όταν στην πόλη λειτουργεί ένας Πυροσβεστικός Σταθµός, αποτελεί την Πυροσβεστική
Υπηρεσία της πόλης, που εκτελεί την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία που ισχύει, το διάταγµα αυτό και τις διαταγές των προϊσταµένων αρχών.
2. Η διάρθρωση των γραφείων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η εξής:
α. Γραφείο ∆ιοικητικό.
β. Γραφείο Πυρασφάλειας
γ. Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες των παραπάνω γραφείων είναι οι αντίστοιχες των τµηµάτων της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος.
3. Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί αποτελούν τις µάχιµες υπηρεσίες του Σώµατος και αποστολή τους
είναι η διεξαγωγή του πυροσβεστικού έργου. Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί έχουν ορισµένο
τοµέα ευθύνης που καθορίζεται από την Περιφερειακή ∆ιοίκηση στην οποία υπάγονται.
4. Το πυροσβεστικό προσωπικό παράλληλα µε τη µάχιµη υπηρεσία επανδρώνει και τα γραφεία
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι λεπτοµέρειες της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε
απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 7
(Άρθρο 7 Π.∆. 8/1991).
∆ιοίκηση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Η ∆ιοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανήκει αποκλειστικά στους αξιωµατικούς
Γενικών Υπηρεσιών του Σώµατος.
2. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
παίρνουν οδηγίες µόνο από βαθµοφόρους του Σώµατος.
3. Η ∆ιοίκηση κάθε Πυροσβεστικού Σταθµού ανήκει στον κατά βαθµό ανώτερο ή αρχαιότερο
αξιωµατικό από τους υπηρετούντες σ’ αυτόν, που ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε το
παρόν ∆ιάταγµα και τις διαταγές των προϊσταµένων του αρχών.
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4. Τη διεύθυνση του έργου σε κάθε πυροσβεστική επιχείρηση έχει ο ανώτερος ή σε περίπτωση
οµοιοβάθµων ο αρχαιότερος πυροσβεστικός υπάλληλος Γενικών Υπηρεσιών.
5. Υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώµατος που ασκεί προσωρινά καθήκοντα ανωτέρω
βαθµού, περιβάλλεται µε όλα τα δικαιώµατα και τις ευθύνες του ανωτέρου βαθµού, όταν δε
εκτελεί προσωρινά καθήκοντα κατώτερου βαθµού δεν χάνει κανένα από τα δικαιώµατα του
βαθµού του.
6. Οι αξιωµατικοί Γενικών Υπηρεσιών είναι αρχαιότεροι από τους οµοιοβάθµους τους των
Ειδικών Υπηρεσιών ανεξάρτητα από τη χρονολογία απόκτησης του βαθµού.
7. ∆ιοικητής Περιφερειακής ∆ιοίκησης ορίζεται Αρχιπύραρχος ή Πύραρχος και Υποδιοικητής
Πύραρχος ή Αντιπύραρχος αρχαιότερος από τους οµοιοβάθµους του ∆ιοικητές των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής ∆ιοίκησης.
8. Τον Περιφερειακό ∆ιοικητή όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Υποδιοικητής, που
στην περίπτωση αυτή ασκεί όλα τα καθήκοντα του ∆ιοικητή εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων
ικανότητας.
9. ∆ιοικητής Πυροσβεστικού Σταθµού Α’ τάξης ορίζεται Αντιπύραρχος ή Επιπυραγός, ∆ιοικητής
των Πυροσβεστικών Σταθµών Β’ και Γ’ ορίζεται Επιπυραγός ή Πυραγός και ∆ιοικητής
Πυροσβεστικού Σταθµού ∆’ τάξης Πυραγός ή Υποπυραγός. ∆ιοικητής στους Λιµενικούς
Πυροσβεστικούς Σταθµούς ορίζεται αξιωµατικός Γενικών Υπηρεσιών ανώτερος ή
αρχαιότερος των υπηρετούντων σ’ αυτούς αξιωµατικών Ειδικών Υπηρεσιών.
10. Σε Πυροσβεστικούς Σταθµούς Α’ και Β’ τάξης µπορεί να ορίζεται ως Υποδιοικητής
Επιπυραγός ή Πυραγός και σε Γ’ τάξης Πυραγός.
11. ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ορίζεται Υποστράτηγος. (παρ. 1 αρ. 3 Π.∆. 39/2006
(Α΄ 42).
∆ιοικητής στις Ε.Μ.Α.Κ. ορίζεται Πύραρχος και Υποδιοικητής Αντιπύραρχος.
∆ιευθυντής στην ∆.Π.Υ. (µετονοµασία της Γ.Α.Υ.Π.Σ, παρ. 1 αρ.6 Π.∆. 39/2006 (Α΄ 42)
ορίζεται Πύραρχος ή Αντιπύραρχος.
∆ιοικητής στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. ορίζεται Αντιπύραρχος ή Επιπυραγός.
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 Π.∆. 8/1991 και άρθρο 25 Π.∆. 426/1991)
Ειδικές Υπηρεσίες Πυροσβεστικού Σώµατος – ∆ιάρθρωση
1. Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι οι αναφερόµενες στην παράγραφο 7
του άρθρου 2 του παρόντος.
2. Η ∆.Π.Υ. (µετονοµασία της Γ.Α.Υ.Π.Σ, παρ. 1 αρ.6 Π.∆. 39/2006 (Α΄ 42), η Πυροσβεστική
Ακαδηµία, το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. οι Ε.Μ.Α.Κ., η ∆ιαχείριση Χρηµατικού, η ∆.Α.Ε.Ε. και η Υ.Ε.Μ.Π.Σ.
υπάγονται απ’ ευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικό Σώµατος και τα Πυροσβεστικά Συνεργεία
και Κλιµάκια Πυροσβεστικών Συνεργείων στις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις της έδρας τους, εκτός
του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών που υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση
Αττικής. (παρ. 2 αρ. 6 Π.∆. 39/2006 (Α΄ 42).
3. Η ∆ιαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (∆.Π.Υ), (µετονοµασία της Γ.Α.Υ.Π.Σ, που έγινε µε την
παρ. 1 αρ.6 Π.∆. 39/2006 (Α΄ 42) περιλαµβάνει:
α. Τη Γραµµατεία.
β. Το γραφείο αποστολών.
γ. Το γραφείο κωδικοποίησης υλικού.
δ. Τη Γενική ∆ιαχείριση Υλικού στην οποία υπάγονται οι ακόλουθες Μερικές ∆ιαχειρίσεις.
Α’ Μερική (ατοµικά εφόδια - οπλισµός - κλινοστρωµνές - έπιπλα - σκεύη - ηλεκτρικά).
Β’ Μερική (τροχαίο υλικό - µηχανολογικός εξοπλισµός - εργαλεία).
Γ’ Μερική (τηλεπικοινωνιακό υλικό).
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4.
5.

6.
7.
8.

∆’ Μερική (άχρηστου υλικού για επισκευή ή παράδοση στον Ο.∆.∆.Υ.).
Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία διακρίνονται σε Α’ και Β’ τάξης και περιλαµβάνουν µερική
διαχείριση που υπάγεται στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση της έδρας τους, εκτός από το
Συνεργείο Αθηνών στο οποίο υπάρχει αυτοτελής διαχείριση.
Κάθε Συνεργείο περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα:
α. Γραµµατείας.
β. Τεχνικού Γραφείου.
γ. Μηχανοσυνθετών.
δ. Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού.
ε. Εφαρµοστηρίου.
στ.Μηχανουργείου.
ζ. Σιδηρουργείου-Συγκολλήσεων.
η. Ξυλουργείου.
θ. Λευκοσιδηρουργείου-Φανοποιείου.
ι. Βαφείου.
ια. Ταπετσαρίας.
Τα θέµατα που αφορούν την Πυροσβεστική Ακαδηµία καθορίζονται από τον «Κανονισµό
Πυροσβεστικής Σχολής» (Άρθρο 11 Ν. 1481/1984 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν.
1590/1986).
Τα θέµατα που αφορούν το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού
Σώµατος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος
(Άρθρο 3 Ν.∆. 1119/1972).
Τα θέµατα που αναφέρονται στην εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία, την εκπαίδευση και
τα καθήκοντα του προσωπικού καθώς και ο εξοπλισµός της Ε.Μ.Α.Κ. καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης (παρ. 4 άρθρου 2 Π.∆. 96/1987).
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 Π.∆. 8/1991)
∆ιάκριση υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος

1. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος, ως τακτικοί δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι
υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώµατος και στις διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος
και εφαρµόζονται και σ’ αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δηµόσιους
υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη νοµοθεσία που ισχύει για το
Πυροσβεστικό Σώµα.
2. Με το γενικό όρο «υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος» νοείται το πυροσβεστικό
προσωπικό και το πολιτικό προσωπικό. Το πυροσβεστικό προσωπικό διακρίνεται σε Γενικών
Υπηρεσιών και Ειδικών Υπηρεσιών. Γενικών Υπηρεσιών είναι αυτοί που εκτελούν καθαρά
πυροσβεστικά καθήκοντα. Ειδικών Υπηρεσιών είναι οι τεχνικοί, οι πλοηγοί, οι υγειονοµικοί, οι
µουσικοί (παρ. 2 αρ. 2 Π.∆. 305/1992 (Α΄152) και το πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών
υπηρεσιών Κλάδου Πληροφορικής (παρ. 1 αρθ. µόνο, Π.∆. 93/2000 (Α΄ 74).
3. Το πυροσβεστικό προσωπικό περιλαµβάνει τους αξιωµατικούς, πυρονόµους,
υπαξιωµατικούς και πυροσβέστες.
4. Οι αξιωµατικοί διακρίνονται σε ανώτατους, (Αρχηγός, Υπαρχηγός, Αρχιπύραρχος),
ανώτερους (Πύραρχος, Αντιπύραρχος, Επιπυραγός) και κατώτερους (Πυραγός,
Υποπυραγός, Ανθυποπυραγός).
5. Οι Πυρονόµοι είναι ενδιάµεση βαθµίδα ανάµεσα στους αξιωµατικούς και στους
υπαξιωµατικούς, Υπαξιωµατικοί είναι οι Αρχιπυροσβέστες και Υπαρχιπυροσβέστες.
6. Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε διοικητικό και βοηθητικό.
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Άρθρο 10
(Άρθρο 10 Π.∆. 8/1991, άρθρο 1 Π.∆. 123/1992)
Γενικά καθήκοντα υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος οφείλουν να έχον ανεπτυγµένο σε µεγάλο βαθµό
το αίσθηµα της αλληλεγγύης, να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε ευγένεια, οµόνοια,
καλοσύνη, ειλικρίνεια, εκτίµηση και να συνεργάζονται µέσα στα πλαίσια της πειθαρχίας και
του καθήκοντος.
2. Ο υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώµατος δεν πρέπει να ξεχνά ότι ανέλαβε µε τη θέλησή
του την αποστολή της περιφρούρησης της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του
Κράτους και γι’ αυτό έχει καθήκον να είναι υπόδειγµα κοσµιότητας, σύνεσης και συνειδητής
πειθαρχίας.
3. Γενικά η φύση του πυροσβεστικού επαγγέλµατος επιβάλλει όπως ο υπάλληλος του
Πυροσβεστικού Σώµατος διέπεται από πνεύµα συνειδητής πειθαρχίας, να έχει τις αρετές της
τιµής και αφοσίωσης στο καθήκον, να γνωρίζει τα καθήκοντά του και τον τρόπο εκπλήρωσής
τους, να έχει πίστη στην πατρίδα και τα δηµοκρατικά ιδεώδη και τέλος να υπακούει χωρίς
δισταγµό και µε προθυµία στις νόµιµες διαταγές των ανωτέρω του.
4. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος θεωρείται ότι βρίσκονται σε διατεταγµένη
υπηρεσία όποτε καθίσταται αναγκαία η επέµβασή τους.
5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να κατοικούν στις πόλεις έδρες των Υπηρεσιών
που υπηρετούν. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή επιτρέπεται, µε απόφαση του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώµατος, για το προσωπικό ορισµένων Υπηρεσιών λόγω των ειδικών
συνθηκών που επικρατούν σ’ αυτές και της ιδιοµορφίας που παρουσιάζει η λειτουργία τους.
Άρθρο 11
(Άρθρο 11 Π.∆. 8/1991)
Γενικά καθήκοντα διοικούντων βαθµοφόρων
1. Πρωταρχικό καθήκον κάθε βαθµοφόρου του Πυροσβεστικού Σώµατος που ασκεί διοίκηση
είναι η συνεχής µέριµνα για τη βελτίωση της υπηρεσιακής αγωγής και επαγγελµατικής
κατάρτισης των ανδρών που διοικεί. Ειδικότερα για τους βαθµοφόρους που οφείλει να
επαγρυπνεί και να διαπιστώνει ότι αυτοί ασκούν την εξουσία που απορρέει από το βαθµό
τους σύµφωνα µε το διάταγµα αυτό και τις ισχύουσες διαταγές, έτσι ώστε να επιτελείται το
υπηρεσιακό έργο.
2. Τη διοικητική του εξουσία έχει υποχρέωση να την ασκεί κατά τρόπο που να εµπνέει στους
υφισταµένους του την πεποίθηση ότι αποτελεί γι’ αυτούς το συνεργάτη και το δίκαιο κριτή.
3. Μεριµνά για τη λήψη και εφαρµογή κάθε µέτρου που κατά τη γνώµη του θα συντελούσε στην
ανάπτυξη της σύµπνοιας, αλληλεγγύης και συνεργασίας των ανδρών της Υπηρεσίας του.
4. Προσπαθεί να γνωρίζει το χαρακτήρα, τις πνευµατικές και σωµατικές ικανότητες των ανδρών
του για να είναι σε θέση να αναθέτει σ’ αυτούς ανάλογα καθήκοντα και αποστολές για την
καλύτερη διεξαγωγή της υπηρεσίας και να µπορεί να αποφαίνεται µε δικαιοσύνη στην κρίση
του γι’ αυτούς.
5. Φροντίζει και επιβλέπει όπως οι υπάλληλοι ορίζονται µόνο σε καθήκοντα που προβλέπονται
από το παρόν διάταγµα και τη νοµοθεσία που ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώµα και όχι σε
προσωπικές υπηρεσίες άλλων.
6. ∆έχεται µε προθεσµία και ακούει κάθε ιδιώτη που απευθύνεται σ’ αυτόν και φροντίζει να δίδει
την ανάλογη απάντηση και λύση µέσα στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του και ενεργεί
σύµφωνα µε τους κανονισµούς και διαταγές.
8

7. Φροντίζει να προλαβαίνει κάθε αφορµή που µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στην
εκτέλεση της υπηρεσίας και διευθετεί µε τη µέθοδο του διαλόγου και των συµβουλών κάθε
διαφορά που προκύπτει µεταξύ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας του αποφεύγοντας να
χρησιµοποιεί λέξεις και φράσεις που θα µείωναν την αξιοπρέπειά τους.
8. Μεριµνά για την εφαρµογή, απ’ όλους τους υφισταµένους του, των νόµων, διαταγµάτων,
κανονισµών και διαταγών των προϊσταµένων Υπηρεσιών.
Άρθρο 12
(Άρθρο 12 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Αρχηγού
1. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Σώµατος και είναι
υπεύθυνος απέναντι στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του.
2. Έχει όλα τα καθήκοντα, τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώµα και το διάταγµα αυτό για τη θέση του.
3. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Σώµατος, φροντίζει να
παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για το σκοπό αυτό και σε περίπτωση ανάγκης απευθύνεται
στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης.
4. Φροντίζει η εκπαίδευση που πραγµατοποιείται στην Πυροσβεστική Ακαδηµία και στους
Πυροσβεστικούς Σταθµούς να είναι υψηλού επιπέδου και χωρίς διακοπή έτσι ώστε να
υπάρχει πλήρης επαγγελµατική κατάρτιση στους υπαλλήλους και η απόδοση των
Υπηρεσιών να είναι άριστη. Παράλληλα εποπτεύει για την πιστή εφαρµογή των
προγραµµάτων εκπαίδευσης.
5. Έχει την υποχρέωση να γνωρίζει το ηθικό των υπαλλήλων του Σώµατος και να φροντίζει
διαρκώς για την ανύψωσή του. Για το σκοπό αυτό επαινεί µε την παροχή ηθικών αµοιβών και
την απαλλαγή από την εκτέλεση υπηρεσίας µέχρι τέσσερις ηµέρες τους υπαλλήλους εκείνους
που διακρίνονται για την προσήλωση στο επάγγελµά τους και την εργατικότητά τους.
6. Φροντίζει για τον εφοδιασµό της Υπηρεσίας µε κάθε είδους υλικό, οχήµατα και µηχανήµατα
που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της και εποπτεύει για την καλή συντήρηση και χρήση
τους.
7. Επιθεωρεί όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος και εξακριβώνει το βαθµό επιχειρησιακής
ετοιµότητάς τους και εκπαίδευσης των ανδρών, το επίπεδο των σχέσεών τους µε τις τοπικές
αρχές, τον τρόπο επικοινωνίας και ενηµέρωσης του κοινού, τα τυχόν υπάρχοντα
εσωϋπηρεσιακά τους προβλήµατα, τη γενική επαγγελµατική κατάρτιση των υπαλλήλων και
γενικότερα ότι έχει σχέση µε το πυροσβεστικό επάγγελµα. Για τις επιθεωρήσεις σε Υπηρεσίες
εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, ζητά τη σχετική έγκριση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. Κατά
τις επιθεωρήσεις ο Αρχηγός εξετάζει κάθε υπηρεσιακό θέµα, δέχεται τους υπαλλήλους σε
ιδιαίτερη ακρόαση για προσωπικά τους αιτήµατα και επιλύει όσα από τα υπάρχοντα
προβλήµατα επιδέχονται επιτόπια λύση.
8. Μεταβαίνει να αναλαµβάνει τη διεύθυνση του έργου της κατάσβεσης σε µεγάλες ή
επικίνδυνες κατά την εκτίµησή του πυρκαγιές, σε οποιοδήποτε σηµείο της επικράτειας
εφόσον υπάρχει αρµοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος. Επίσης συντονίζει τις ενέργειες
παροχής βοήθειας και διάσωσης σε σοβαρά συµβάντα, όπου έχε επιληφθεί η Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
9. Εκδίδει κανονιστικές διαταγές που αφορούν την εσωτερική υπηρεσία του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
10.Φροντίζει συνέχεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των υπαλλήλων και για την
καταλληλότητα και καλή συντήρηση των κτιρίων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
9

11.Εκδίδει πυροσβεστικές διατάξεις µε ισχύ σε όλη την επικράτεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 616/1977 (Α’ 166).
12.Σε περιπτώσεις αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί να εκδίδει τις
απαραίτητες οδηγίες για τη λήψη και επιβολή προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση των
κινδύνων και ζηµιών από πυρκαγιές, θεοµηνίες κ.λπ. ατυχήµατα, καθώς και για τον τρόπο
που ενεργεί το Πυροσβεστικό Σώµα στις πιο πάνω περιπτώσεις.
13.Αλληλογραφεί µε όλες τις αρχές του Κράτους εκτός εάν πρόκειται για θέµα ιδιαίτερης
σπουδαιότητας οπότε απευθύνεται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.
14.Τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο
Υπαρχηγός. (παρ.1 αρ.1 Π.∆.39/2006 (Α΄ 42).
Άρθρο 13
(Άρθρο 13 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι άµεσος βοηθός του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώµατος στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει απόντα ή
κωλυόµενο.
(β)Πέραν των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία καθηκόντων του Υπαρχηγού,
µπορεί να ανατεθεί σε αυτόν κάθε άλλο νόµιµο καθήκον και επιπλέον:
α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος για τα θέµατα
επιχειρησιακής ετοιµότητας των Υπηρεσιών του Σώµατος, όπως πυρόσβεση, διάσωση
κ.α.
β. Ενηµερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση του Αρχηγείου και των λοιπών
Υπηρεσιών αρµοδιότητάς του καθώς και για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιµότητας
εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σ’ αυτόν µεθόδους βελτίωσης της
αποτελεσµατικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου βελτίωσης του
πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση των απαιτουµένων µέσων
υποστήριξής τους.
γ. Μελετάει τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Αρχηγείο σχετικά
µε τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει για την εξαγωγή των απαραίτητων
συµπερασµάτων.
δ. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώµατος για να διαπιστώσει το
βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, τις
σχέσεις µε τις τοπικές αρχές, και γενικότερα ότι έχει σχέση µε το παρεχόµενο
πυροσβεστικό έργο.
ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόµενη και εξερχόµενη αλληλογραφία που
έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων
στα θέµατα αυτά.
στ. Ενηµερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα από τα αρµόδια όργανα και ειδικότερα για τα
ζητήµατα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Β. Ο άλλος Υπαρχηγός
α Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος για τα θέµατα
διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώµατος και εισηγείται τρόπους βελτίωσής
της και φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και µέσων.
β. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώµατος για θέµατα αρµοδιότητάς
του.
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γ. Είναι υπεύθυνος για την παρεχόµενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
εκπαίδευση στους σπουδαστές της και εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο µέτρο για τη
βελτίωσή της.
δ. Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας του πυροσβεστικού προσωπικού και εισηγείται στον
Αρχηγό τη λήψη και επιβολή µέτρων για τη βελτίωσή της.
ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόµενη και εξερχόµενη αλληλογραφία που
έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων
στα θέµατα αυτά.
στ. Ενηµερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα από τα αρµόδια όργανα και ειδικότερα για τα
ζητήµατα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του
2 Η ανάθεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο στους
Υπαρχηγούς αντίστοιχα γίνεται µε Απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µετά από
εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος και είναι ανεξάρτητη από τη σειρά
αρχαιότητάς τους. Ο αρχαιότερος των Υπαρχηγών έχει τον τίτλο του Α’ Υπαρχηγού και ο
νεώτερος του Β’ Υπαρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας, έλλειψης ή κωλύµατος ενός από τους
Υπαρχηγούς τα καθήκοντά του ασκεί ο άλλος. (παρ.1 αρ.1 Π.∆.247/1999 (Α΄ 203).
Άρθρο 14
(Άρθρο 2 Π.∆. 123/1992)
Καθήκοντα Προϊσταµένου Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος
(παρ.3 αρ.3 Π.∆. 118/2005 (Α΄ 175)
1. Προϊστάµενος Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος ορίζεται µε απόφαση του
Αρχηγού, Υποστράτηγος Γενικών Υπηρεσιών που υπηρετεί στο Αρχηγείο. (παρ. 1 αρ. 3 Π.∆.
39/2006 (Α΄ 42).
2. Ο Προϊστάµενος Επιτελείου είναι άµεσος βοηθός του Αρχηγού και του Υπαρχηγού
(κατάργηση µίας (1) θέσεως Υπαρχηγού µε βαθµό Αντιστρατήγου (παρ. 1 αρ. 1 Π.∆. 39/2006
Α΄ 42) και αναπληρώνει τον τελευταίο όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
3. Κατευθύνει και συντονίζει τις εργασίες των Κλάδων και ∆ιευθύνσεων του Αρχηγείου και είναι
υπεύθυνος απέναντι στην ηγεσία του Σώµατος για κάθε ζήτηµα της αρµοδιότητάς του.
4. Προΐσταται όλων των πυροσβεστικών και πολιτικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο
Αρχηγείο και έχει, σ’ ότι αφορά αυτούς, όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχουν και
οι ∆ιοικητές των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώµατος.
5. Τοποθετεί το πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό στους Κλάδους, τις ∆ιευθύνσεις και τα
Τµήµατα του Αρχηγείου ύστερα από έγκριση του Αρχηγού.
6. Ορίζει τους αξιωµατικούς που υπηρετούν στο Αρχηγείο στην υπηρεσία του Επόπτη
Ασφαλείας. Τα καθήκοντα του Επόπτη Ασφαλείας του Αρχηγείου καθορίζονται µε απόφαση
του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
7. Λαµβάνει γνώση της εισερχόµενης στο Αρχηγείο αλληλογραφίας και κατανέµει αυτή δια της
Γραµµατείας στους καθ’ ύλη αρµόδιους Κλάδους. Προσυπογράφει και διατυπώνει τη γνώµη
του στην αλληλογραφία που προσκοµίζεται για υπογραφή στους Υπαρχηγό, Αρχηγό, Γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Υπουργό.
8. Τηρεί χωριστό πρωτόκολλο εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας.
9. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο αξιωµατικό Γενικών
Υπηρεσιών που υπηρετεί στο Αρχηγείο.
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Άρθρο 14Α
Καθήκοντα ∆ιοικητή ∆ιοίκησης Π.Υ. Νοµού
(παρ. 2 αρ. 1 Π.∆. 155/2000 (Α΄ 133).
Ο ∆ιοικητής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού, που µπορεί να είναι και ∆ιοικητής
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Νοµού, έχει όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθµό του από τις ισχύουσες για το
Πυροσβεστικό Σώµα διατάξεις και επιπλέον:
α. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεοµηνίας ή άλλου σοβαρού συµβάντος στο Νοµό, µε εντολή της
οικείας Περιφερειακής ∆ιοίκησης µεταβαίνει επιτόπου και αναλαµβάνει προσωπικά τη
διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισµό των πυροσβεστικών δυνάµεων.
β. Μετακινεί τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από το βαθµό του Πυρονόµου και κάτω από
Υπηρεσία σε Υπηρεσία στις πόλεις, που µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 2612 / 1998 (Α΄ 112)
λειτουργούσαν ∆ιοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και έχει όλα τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις που προβλέπονταν για τους ∆ιοικητές των πόλεων αυτών.
ζ. Το ∆ιοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο
αρχαιότερος αξιωµατικός Γενικών Υπηρεσιών που υπηρετεί στο Νοµό, που στην περίπτωση
αυτή έχει όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ∆ιοικητή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άρθρο 4 του Ν. 2612/1998 προβλέπεται η ίδρυση σε κάθε Νοµό ∆ιοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών µε έδρα την πρωτεύουσά του, στην οποία υπάγονται οι
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νοµού. Ειδικότερα για το Νοµό Αττικής, µπορούν να ιδρυθούν
περισσότερες ∆ιοικήσεις. Η αρµοδιότητα των ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που
λειτουργούν µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου σε πρωτεύουσες νοµών
επεκτείνεται σε όλο το Νοµό.
Άρθρο 15
(Άρθρο 14 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα ∆ιοικητή Περιφερειακής ∆ιοίκησης
1. Ο ∆ιοικητής Περιφερειακής ∆ιοίκησης έχει όλα τα δικαιώµατα, αρµοδιότητες και
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώµα και το παρόν ∆ιάταγµα.
2. Επιθεωρεί όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας του και εξετάζει και ελέγχει
κάθε υπηρεσιακό θέµα. Επιλύει τα τυχόν υπάρχοντα προβλήµατα στα πλαίσια της
αρµοδιότητάς του, ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο και αναφέρει στο Αρχηγείο για κάθε θέµα που
δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητές του.
3. Σε περίπτωση µεγάλης πυρκαγιάς ή θεοµηνίας ή άλλου σοβαρού συµβάντος στα όρια της
Περιφερειακής ∆ιοίκησης, µεταβαίνει επιτόπου και αναλαµβάνει προσωπικά τη διεύθυνση του
πυροσβεστικού έργου και το συντονισµό των πυροσβεστικών δυνάµεων, καλεί ενισχύσεις,
θέτει τη δύναµη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του σε επιφυλακή, αν
χρειασθεί και γενικά παίρνει κάθε απαραίτητο µέτρο για τη γρήγορη και αποτελεσµατική
αντιµετώπιση της κατάστασης.
4. Μεριµνά για τη σύνταξη σχεδίων επέµβασης για µεγάλα και σοβαρά συµβάντα στην περιοχή
ευθύνης της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, τον καθορισµό του τρόπου αµοιβαίας ενίσχυσης
µεταξύ των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του και γενικά εποπτεύει για την καλή εφαρµογή
τους σε περίπτωση ανάγκης.
5. Εποπτεύει για την υλοποίηση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης από όλους
τους ∆ιοικητές των Υπηρεσιών που υπάγονται στην Περιφερειακή ∆ιοίκηση που προΐσταται
και µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των υπαλλήλων,
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εξασφαλίζοντας έτσι τη βελτίωση επιχειρησιακής ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας των
Υπηρεσιών του.
6.Εκδίδει Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις που εγκρίνονται από τον τοπικό Νοµάρχη και έχουν ισχύ για
το συγκεκριµένο νόµο (Ν. 616/1977).
7. Καθορίζει τα όρια της δικαιοδοσίας των Σταθµών της πόλης που εδρεύει και των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της γεωγραφικής του δικαιοδοσίας.
8. Το ∆ιοικητή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Υποδιοικητής της
Περιφερειακής ∆ιοίκησης που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
του ∆ιοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας και έκδοση πυροσβεστικών
διατάξεων.
Άρθρο 16
(Άρθρο 49 Π.∆. 426/1991)
Καθήκοντα ∆ιοικητή ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
(παρ.2 αρ. 2 Π.∆. 266/1995 (Α΄ 147)
1. Ο ∆ιοικητής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών έχει όλα τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για το ∆ιοικητή Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και επιπλέον τα εξής:
α. Τοποθετεί τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από το βαθµό του Πυρονόµου και κάτω στις
Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας του και µετακινεί αυτούς από Σταθµό σε Σταθµό ανάλογα µε
τις παρουσιαζόµενες κάθε φορά υπηρεσιακές ανάγκες.
β. Χορηγεί τις άδειες στο προσωπικό των γραφείων της ∆ιοίκησης, στον Υποδιοικητή της
∆ιοίκησης και στους ∆ιοικητές των υπαγόµενων στην ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Σταθµών.
γ. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή της ∆ιοίκησης και των ∆ιοικητών των
υπαγόµενων στην ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Σταθµών.
δ. Κάθε άλλη αρµοδιότητα, υποχρέωση και δικαίωµα που προβλέπεται για τη θέση του από
τη νοµοθεσία που διέπει το Πυροσβεστικό Σώµα και τις διαταγές των προϊσταµένων του.
2. Το ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει ο Υποδιοικητής αυτής και αν δεν υπάρχει Υποδιοικητής, ο αρχαιότερος
αξιωµατικός.
Άρθρο 17
(Άρθρο 15 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα ∆ιοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
1. Ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει όλα τα καθήκοντα, τις αρµοδιότητες και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νοµοθεσία που ισχύει, το ∆ιάταγµα αυτό και τις
διαταγές των προϊσταµένων αρχών.
2. Ο ∆ιοικητής ως καλός ηγήτορας οφείλει να διακρίνεται για τις επαγγελµατικές του γνώσεις, τις
διοικητικές του ικανότητες, την κόσµια εµφάνιση και συµπεριφορά του και ν’ αποτελεί
παράδειγµα προς µίµηση για τους υφισταµένους του.
3. Ευθύνεται απέναντι στους προϊσταµένους του για την ετοιµότητα και την εκπαίδευση των
ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την πειθαρχία και επαγγελµατική κατάρτισή τους,
έτσι ώστε το πυροσβεστικό έργο να διεξάγεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
4. Φροντίζει οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, προσπαθεί να
επιτυγχάνει ίση µεταχείριση στους υπαλλήλους του κατά την άσκηση της διοίκησης και
παρακολουθεί την εκπαίδευση των υπαλλήλων, συµµετέχοντας και ο ίδιος σ’ αυτή
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

εκπαιδεύοντάς τους σε θέµατα επαγγελµατικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος όταν το κρίνει
χρήσιµο και αναγκαίο.
Εξασφαλίζει στους άνδρες και τα οχήµατα των εξόδων πυρκαγιάς της Υπηρεσίας όλα τα
εφόδια που προβλέπονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους και µπορεί κατά την κρίση
του να σηµαίνει συναγερµό πυρκαγιάς για να διαπιστώνει την ετοιµότητα των υπαλλήλων του
Σταθµού σύµφωνα µε το άρθρο 41 του παρόντος ∆ιατάγµατος.
Εξασφαλίζει την έγκαιρη και κανονική καταβολή του µισθού στους υπαλλήλους και γενικά
ευθύνεται για την οικονοµική διαχείριση του Σταθµού που γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζει η
νοµοθεσία που ισχύει.
Ευθύνεται για την καλή συντήρηση και καθαριότητα των εγκαταστάσεων και χώρων του
Σταθµού και απευθύνεται προς τους προϊσταµένους του για την αποκατάσταση κάθε
έλλειψης ή φθοράς.
Παρευρίσκεται στα σοβαρά συµβάντα και διευθύνει ο ίδιος προσωπικά το έργο των
πυροσβεστικών δυνάµεων, δίνοντας µε τη ψυχραιµία του, τη δραστηριότητά του και την καλή
συµπεριφορά το παράδειγµα στους άνδρες του.
Οφείλει να γνωρίζει την περιοχή ευθύνης του, τα σηµεία εγκατάστασης των υδροστοµίων, τις
υπόλοιπες πηγές ανεφοδιασµού των οχηµάτων σε νερό, τις επικίνδυνες περιοχές από
πυροσβεστική άποψη και φροντίζει να τα γνωρίζουν και όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας.
Ορίζει τους υπαλλήλους σε βάρδιες και καθηµερινά σε υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς και
άλλες εσωτερικές υπηρεσίες του Σταθµού. Επιθεωρεί τακτικά και έκτακτα τους άνδρες, τα
οχήµατα, τον πυροσβεστικό εξοπλισµό και γενικά τις εγκαταστάσεις του Σταθµού σύµφωνα
µε όσα ορίζονται ειδικά για τις επιθεωρήσεις.
Φροντίζει να τηρούνται τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας των υπαλλήλων και ορίζει
αυτούς σε επιφυλακή στο σπίτι τους ή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας όταν υπάρχει
δικαιολογηµένη ανάγκη.
Ο ∆ιοικητής αναλαµβάνει κάθε πρωτοβουλία κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εφόσον
δεν δεσµεύεται από τις διατάξεις που ισχύουν.
Είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και ενηµέρωση των βιβλίων της Υπηρεσίας που
ορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος. Φροντίζει για την προµήθεια
και ανάρτηση σε κατάλληλους χώρους χαρτών και άλλων βοηθητικών πινάκων όλων των
πόλεων και οικισµών της περιοχής ευθύνης του, για τη γνώση της περιοχής.
∆ιεξάγει την αλληλογραφία της Υπηρεσίας του απ’ ευθείας µε τις άλλες αρχές του νοµού και
του Κράτους εφόσον δεν υπάρχει περιορισµός από τις προϊστάµενες αρχές.
Ο ∆ιοικητής όταν απουσιάζει από το Σταθµό ενηµερώνει τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας για το
που θα βρίσκεται το υπόλοιπο διάστηµα της ηµέρας ή αφήνει σφραγισµένο φάκελλο µέσα
στον οποίο γράφει σχετικά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναζήτησή του σε επείγουσα ανάγκη.
Το ∆ιοικητή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Υποδιοικητής και αν δεν υπάρχει
Υποδιοικητής ο αρχαιότερος αξιωµατικός της Υπηρεσίας.
Άρθρο 18
(Άρθρο 16 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Υποδιοικητών Υπηρεσιών

1. Οι υποδιοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών γενικά είναι άµεσοι βοηθοί των ∆ιοικητών
και λαµβάνουν γνώση όλων των υπηρεσιακών ζητηµάτων.
2. Έχουν όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και αρµοδιότητες που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώµα, το διάταγµα αυτό και τις διαταγές των προϊσταµένων
αρχών, για τη θέση τους.
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3. Είναι άµεσα υπεύθυνοι απέναντι στο ∆ιοικητή για τη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων των
Υπηρεσιών, τη συνεχή ετοιµότητα προσωπικού, την καλή κατάσταση και λειτουργία των
οχηµάτων, µηχανηµάτων και λοιπών υλικών και µέσων, την κανονική εµφάνιση των
υπαλλήλων και γενικά για την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Υπηρεσίας.
4. Φροντίζουν για την εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης και ενεργούν οι ίδιοι
εκπαίδευση του προσωπικού σε επαγγελµατικά ή εγκυκλοπαιδικά θέµατα.
5. Ενηµερώνονται και µονογράφουν την αλληλογραφία, προτείνουν στο ∆ιοικητή για την
επίλυση διαφόρων θεµάτων και επιβλέπουν για τη σωστή διεκπεραίωση των διαφόρων
υποθέσεων της Υπηρεσίας.
6. Σε σοβαρά συµβάντα µε εντολή του ∆ιοικητή ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
µεταβαίνουν επιτόπου και διευθύνουν προσωπικά το πυροσβεστικό έργο.
7. Αναπληρώνουν τους ∆ιοικητές όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται και εκτελούν όλα τα
καθήκοντα του ∆ιοικητή εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας.
Άρθρο 19
(Άρθρο 17 Π.∆. 8/1991)
∆ιεξαγωγή της υπηρεσίας στα γραφεία
1. Στα γραφεία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, υπηρετεί πυροσβεστικό και
πολιτικό προσωπικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν. Προϊστάµενοι των τµηµάτων και
γραφείων ορίζονται υπάλληλοι από το πυροσβεστικό προσωπικό.
2. Η λειτουργία των γραφείων και η διεξαγωγή γενικά της υπηρεσίας σ’ αυτά γίνεται µε ευθύνη
του ∆ιοικητή, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει και τις σχετικές διαταγές του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού σώµατος. Το προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία είναι υποχρεωµένο να
συµµορφώνεται µε τις διαταγές των προϊσταµένων σε ότι αφορά την εκτέλεση των ειδικών
καθηκόντων τους.
3. Το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία των Πυροσβεστικών Σταθµών δεν
απαλλάσσεται από τη µάχιµη υπηρεσία και ορίζεται σε υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς ή
διάσωσης. Το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία άλλων Υπηρεσιών του
Πυροσβεστικού Σώµατος απαλλάσσεται από την εκτέλεση µάχιµης υπηρεσίας.
4. Το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία και απαλλάσσεται από τη µάχιµη
υπηρεσία, εκτελεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, που ορίζονται µε διαταγή του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώµατος, υπηρεσία πυρκαγιάς ή διάσωσης.
5. Στους προϊσταµένους των τµηµάτων ή γραφείων µπορεί να ανατεθούν περισσότερα από ένα
τµήµατα ή γραφεία.
6. Για τα θέµατα τα σχετικά µε την αλληλογραφία τον τύπο των εγγράφων, των σφραγίδων κλπ.
εφαρµόζεται η νοµοθεσία που ισχύει για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι σχετικές αποφάσεις
και διαταγές του Πυροσβεστικού Σώµατος.
7. Όσοι εκτελούν γραφική υπηρεσία ή υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας, εργάζονται σύµφωνα
µε το ωράριο εργασίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 20
(Άρθρο 18 Π.∆. 8/1991)
Ηµερήσια ∆ιαταγή
1. Ηµερήσια ∆ιαταγή εκδίδουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος, δηλαδή: Ο
Αρχηγός, ο ∆ιευθυντής γραφείων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, οι ∆ιοικητές των
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων καθώς και οι ∆ιοικητές και οι προϊστάµενοι όλων των άλλων
Υπηρεσιών.
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2. Η Ηµερήσια ∆ιαταγή διακρίνεται σε εµπιστευτική και κοινή. Με την εµπιστευτική
κοινοποιούνται όλες οι εµπιστευτικής φύσεως υποθέσεις των αξιωµατικών και µε την κοινή
όλες οι άλλες υποθέσεις.
3. Στην Ηµερήσια ∆ιαταγή καταχωρούνται::
α) Όλες οι µεταβολές της Υπηρεσίας.
β) Οι ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους και οι ηθικές και οι υλικές αµοιβές που
τους απονέµονται.
γ) Κάθε αντικείµενο που απαιτεί έγγραφη διαταγή.
δ) Κάθε διαταγή το περιεχόµενο της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι της
Υπηρεσίας.
4. Τα αντικείµενα που καταχωρούνται στην Ηµερήσια ∆ιαταγή κατά παραγράφους είναι τα εξής:
α. Ι: Κατατάξεις - ∆ιορισµοί - Εγγραφές σε γενικό Μητρώο.
β) ΙΙ.Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις.
γ) ΙΙΙ:Αποσπάσεις
δ) IV:Προαγωγές.
ε) V:Προσαυξήσεις αποδοχών - Επιδόµατα.
στ)VI: ΄Αδειες κανονικές - ΄Εκτακτες - Παρατάσεις αδειών και επάνοδοι.
ζ) VII: Σε πορεία.
η) VIII: ∆ικαστική προφυλάκιση -καταδίκη από ποινικά δικαστήρια - Αποφυλακίσεις.
θ) IX: Πειθαρχικές ποινές
ι)Χ: Θέση εκτός υπηρεσίας.
ια)XI: ∆ιαθεσιµότητα και ανάκληση αυτής.
ιβ) ΧΙΙ: Οικονοµικά αντικείµενα.
ιγ) XIII: Ηθικές και υλικές αµοιβές - αποζηµιώσεις.
ιδ) ΧΙV: Ασθένειες - Σε νοσοκοµείο.
ιε) XV: Σε ένδειξη αναρρωτικής άδειας - Αναρρωτικές άδειες.
ιστ)XVI: ΄Αδειες και συνάψεις γάµου.
ιζ) XVII: Αποδοχές παραιτήσεων και ανακλήσεις αυτών.
ιη) XVIII: ∆ιαγραφές από το Σώµα.
ιθ) XIX: Αυθαίρετες απουσίες
κ) ΧΧ: Γενικές ∆ιαταγές
κα)ΧΧΙ: Ειδικές ∆ιαταγές
5. Τα βιβλία των Ηµερήσιων ∆ιαταγών ουδέποτε καταστρέφονται και διατηρούνται από τις
εκδούσες Υπηρεσίες στο διηνεκές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι άδειες και συνάψεις γάµου. (κρίθηκε αντισυνταγµατικό από ΣτΕ και
καταργήθηκε µε Νόµο το 1982)
Άρθρο 21
(Άρθρο 19 Π.∆. 8/1991)
Αρµοδιότητες τµηµάτων και γραφείων
1. Το ∆ιοικητικό Τµήµα περιλαµβάνει τα πιο κάτω γραφεία:
α) Γραφείο της Γραµµατείας. Το γραφείο αυτό έχει ως αποστολή τη διακίνηση της
αλληλογραφίας. Είναι αρµόδιο για την αναπροσαρµογή, διακίνηση των εγγράφων και
διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Τηρεί και ενηµερώνει τα πρωτόκολλα και το αρχείο της
Υπηρεσίας.
β) Γραφείο Προσωπικού: Το γραφείο αυτό χειρίζεται όλα τα θέµατα που αναφέρονται στο
πυροσβεστικό, πολιτικό και βοηθητικό προσωπικό. Τηρεί και ενηµερώνει τα ατοµικά
έγγραφα όλου του προσωπικού (βιβλιάρια - φακέλους). Εκδίδει τις διαταγές σχετικά µε την
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εφαρµογή του ωραρίου εργασίας, το χρόνο εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, την εµφάνιση,
συµπεριφορά και πειθαρχία του προσωπικού, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις διαταγές
που ισχύουν.
γ) Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων: Το γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για την προώθηση των καλών
σχέσεων της Υπηρεσίας µε το κοινό και τις άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς.
Μεριµνά για την προβολή του πυροσβεστικού έργου και τη γνωστοποίηση των
δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας µε τα µέσα ενηµέρωσης στο ευρύ κοινό.
2. Το Τµήµα Πυρασφάλειας περιλαµβάνει τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας: Το γραφείο αυτό έχει ως
αποστολή την επιβολή προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων για την
αποτροπή ή καταπολέµηση των κινδύνων που µπορεί να προκύψουν για ανθρώπους και
υλικά σε βιοµηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, καθώς
και σε κάθε κτίριο ή δοµική κατασκευή, που από τη φύση των υλικών κατασκευής τους, τη
διαρρύθµιση των χώρων του, τον προορισµό χρήσης του και γενικά τη σχέση του µε τον
ανθρώπινο παράγοντα και την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, κρίνεται αναγκαίο να
προστατευθεί. Επιβλέπει και ελέγχει την τήρηση και εφαρµογή των παραπάνω µέτρων και
µεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων της περίπτωσης ι της
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος ∆ιατάγµατος στη χρήση των µόνιµων και
φορητών µέσων πυρασφαλείας. Ενεργεί ενηµερωτικές διαλέξεις στους µαθητές
στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης καθώς και στο κοινό σε θέµατα πυροπροστασίας,
σύµφωνα µε τις διαταγές που ισχύουν. Μεριµνά για τη διάθεση προσωπικού και οχηµάτων
µηχανηµάτων για προληπτική πυροπροστασία.
β) Ανακριτικό Γραφείο: Το γραφείο αυτό έχει ως αποστολή τη συλλογή πληροφοριών για
εγκλήµατα εµπρησµού, τη σύλληψη των υπαιτίων, τη διενέργεια όλων των
προανακριτικών πράξεων που προβλέπονται από την ποινική δικονοµία και την
παραποµπή των κατηγορουµένων στον Εισαγγελέα. ∆ιεξάγει την σχετική αλληλογραφία
και τηρεί τα προβλεπόµενα από το νόµο έντυπα, βιβλία και αρχείο.
γ) Γραφείο ∆ηµοσίου Κατηγόρου: Το γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για τη διακίνηση της
αλληλογραφίας που σχετίζεται µε το αντικείµενό του και την τήρηση και ενηµέρωση των
βιβλίων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και τη τήρηση του ειδικού αρχείου.
Προϊστάµενος του γραφείου είναι ο ∆ηµόσιος Κατήγορος ο οποίος παρίσταται στην
εκδίκαση των πταισµατικών παραβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 433 του Π.Κ.
και εκτελεί τα ειδικά καθήκοντά του σύµφωνα µε την Ποινική ∆ικονοµία και τους Ειδικούς
Νόµους.
δ) Γραφείο Επιχειρήσεων (σχεδίαση, καταστολή µεγάλων συµβάντων - εκπαίδευση): Το
γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για την εκπόνηση σχεδίων επέµβασης, για την αντιµετώπιση
σοβαρών συµβάντων και µεριµνά για τον τρόπο εφαρµογής τους. Λαµβάνει κάθε µέτρο
που θα διευκόλυνε το επιχειρηµατικό έργο της Υπηρεσίας. Μεριµνά για τη σύνθεση των
εξόδων πυρκαγιάς και διάσωσης και την επάνδρωσή τους ανάλογα µε την αριθµητική
δύναµη των ανδρών της Υπηρεσίας. Είναι αρµόδιο για τη σύνταξη προγραµµάτων
εκπαίδευσης προσωπικού και την παρακολούθηση εφαρµογής τους. Λαµβάνει όλα τα
µέτρα για τη συνεχή ενηµέρωση του προσωπικού πάνω στα καινούργια επιτεύγµατα της
επιστήµης που παρουσιάζουν πυροσβεστικό ενδιαφέρον και γενικά µεριµνά για τη
βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των υπαλλήλων. Φροντίζει όπως τα υπάρχοντα
σχέδια επέµβασης για την αντιµετώπιση διαφόρων σοβαρών συµβάντων γίνονται
αντικείµενα µελέτης και γνώσης του προσωπικού.
ε) Γραφείο Π.Σ.Ε.: Το γραφείο αυτό µεριµνά για την κατάρτιση σχεδίων πολιτικής
κινητοποίησης και πολιτικής άµυνας της Περιφερειακής ∆ιοίκησης και των Υπηρεσιών της
δικαιοδοσίας του. Μεριµνά για την εκπαίδευση σε θέµατα Π.Σ.Ε.Α. του προσωπικού της
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Περιφερειακής ∆ιοίκησης και των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του. Ελέγχει και
παρακολουθεί την οργάνωση της πολιτικής άµυνας των Υπηρεσιών του και γενικά
επιλαµβάνεται κάθε άλλου θέµατος αρµοδιότητας Π.Σ.Ε.Α. της Περιφερειακής ∆ιοίκησης.
3. Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης περιλαµβάνει τα εξής γραφεία:
α) Γραφείο Κίνησης: Το γραφείο αυτό διευθύνεται από τον προϊστάµενο κίνησης, που
διεκπεραιώνει και την αλληλογραφία τη σχετιζόµενη µε το αντικείµενο του τµήµατος.
Φροντίζει για την καλή κατάσταση των οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων και τη συνεχή
εκπαίδευση των οδηγών.
β) Γραφείο Οικονοµικού: Το γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας
που σχετίζεται µε το αντικείµενό του. ∆ιαχειρίζεται τα χρήµατα και ενεργεί τις πληρωµές
βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών. Ελέγχει τις πάγιες προκαταβολές των Υπηρεσιών της
δικαιοδοσίας του και παρακολουθεί και εφαρµόζει ανάλογα τους νόµους, διατάγµατα,
αποφάσεις και διαταγές που έχουν σχέση µε τις αποδοχές του προσωπικού.
γ) Γραφείο Υγειονοµικού. Το γραφείο αυτό παρακολουθεί τη νοσολογική κίνηση των
υπαλλήλων και γενικά ενεργεί σύµφωνα µε τους νόµους που ισχύουν και τις διαταγές του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ) Γραφείο ∆ιαχείρισης Υλικού: Το γραφείο αυτό διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του
αντικειµένου του και γενικά είναι αρµόδιο για την κανονική διαχείριση και διακίνηση του
υλικού της Υπηρεσίας.
Άρθρο 22
(Άρθρο 20 Π.∆. 8/1991, άρθρο 3 Π.∆. 123/1992).
∆ιεξαγωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον επιχειρησιακό τοµέα
1. Το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώµατος διεξάγεται από τους Πυροσβεστικούς
Σταθµούς κάθε πόλης, τους Λιµενικούς Πυροσβεστικούς Σταθµούς και τους Πυροσβεστικούς
Σταθµούς των Αεροδροµίων.
2. Οι υπηρεσίες των Πυροσβεστικών Σταθµών διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές.
3. Στις εσωτερικές υπηρεσίες περιλαµβάνονται:
α) Η υπηρεσία της ανάληψης καθηκόντων φυλακής.
β) Η υπηρεσία έκτακτων προσκλήσεων - επιφυλακών.
γ) Η υπηρεσία εκπαίδευσης προσωπικού.
δ) Η υπηρεσία του αξιωµατικού Υπηρεσίας.
ε) Η υπηρεσία του προϊσταµένου κίνησης.
ζ) Η υπηρεσία του τηλεφωνητή.
η) Η υπηρεσία του αρχιοδηγού υπηρεσίας.
θ) Η υπηρεσία του οδηγού.
ι) Η υπηρεσία του νοσοκόµου.
ια) Η υπηρεσία σκοπού.
4. Επιπλέον στις υπηρεσίες των Λιµενικών Πυροσβεστικών Σταθµών περιλαµβάνονται και:
α. Η υπηρεσία του Κυβερνήτη υπηρεσίας.
β. Η υπηρεσία του Αξιωµατικού µηχανής.
Άρθρο 23
(Άρθρο 21 Π.∆. 8/1991)
Ανάληψη καθηκόντων φυλακής
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1. Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί, οι Λιµενικοί Σταθµοί και οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί των
Αεροδροµίων, εκτελούν το επιχειρησιακό τους έργο όλες τις ώρες του 24ώρου και όλες τις
ηµέρες του χρόνου.
2. Το 24ωρο χωρίζεται σε τρεις φυλακές, 8ωρης διάρκειας, στις οποίες ορίζονται εναλλακτικά οι
άνδρες του Σταθµού και έχουν υποχρέωση να προσφέρουν συνολικά 37 1/2 ώρες εργασίας
την εβδοµάδα.
3. Μπορεί ο ∆ιοικητής, µετά από έγκριση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, να
εναλλάσσει τους υπαλλήλους στην υπηρεσία ανά 24ωρο, όταν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι το
επιβάλλουν, µε την προϋπόθεση ότι η συνολική προσφορά εργασίας τους κατά µήνα, θα
υπολογίζεται στη βάση των 37 1/2 ωρών εργασίας των εβδοµάδα.
4. Για την αντιµετώπιση διαφόρων έκτακτων συµβάντων, όπως πυρκαγιών, πληµµυρών,
σεισµών ή άλλων γεγονότων µπορεί ο ∆ιοικητής να επιβάλλει µε διαταγή του πρόθεση
εργασία στους υπαλλήλους πέρα από την υποχρεωτική.
5. Όταν για την εκτέλεση υπηρεσίας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων της προηγούµενης
παραγράφου, που λόγω της φύσης της και των ειδικών συνθηκών επιβάλλεται να συνεχισθεί
και µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου εργασίας του υπαλλήλου, αυτός συνεχίζει την
υπηρεσία του, δικαιούται µετά το τέλος αυτής, ανάλογο πρόσθετο χρόνο ανάπαυσης.
6. Η αλλαγή της υπηρεσίας γίνεται από τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας κάθε φυλακής, σε ώρες που
ορίζονται µε διαταγή του Περιφερειακού ∆ιοικητή για όλες τις Υπηρεσίες της γεωγραφικής του
αρµοδιότητας.
7. Στην αλλαγή παρουσιάζονται οι άνδρες και των δύο φυλακών µε στολή υπηρεσίας και υψηλά
υποδήµατα (µπότες), φέρουν µαζί του την ατοµική πυροσβεστική εξάρτηση που αποτελείται
από την πυροσβεστική ζώνη, το πυροσβεστικό κράνος, το πελεκίδιο, τα γάντια, τον ατοµικό
φανό και το υπηρεσιακό αδιάβροχο.
8. Μετά τη λήξη της αλλαγής υπηρεσίας οι µεν παραλαµβάνοντες τοποθετούν την ατοµική τους
πυροσβεστική εξάρτηση στις ανάλογες θέσεις πάνω στα οχήµατα, οι δε παραδίδοντες
φυλάσσουν αυτά µε ατοµική τους ευθύνη.
9. Στη διάρκεια της αλλαγής ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας ανακοινώνει στους άνδρες την υπηρεσία
στην οποία έχουν ορισθεί, επιθεωρεί την εµφάνισή τους, τους ανακοινώνει τις ειδικές
διαταγές του ∆ιοικητή και ενηµερώνεται για τα τυχόν προβλήµατα που τους απασχολούν.
10. Μετά τον ορισµό των ανδρών στην υπηρεσία και αφού αναλάβουν τα ειδικότερα καθήκοντά
τους ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας συντάσσει το αναφορείο και παρουσιάζει τους υπαλλήλους
που έχουν υποβάλλει αιτήµατα ή έχουν πέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωµα, στο
∆ιοικητή του Σταθµού.
11. Ο ∆ιοικητής ενηµερώνεται σχετικά, πρώτα από τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας ή τον Επόπτη σε
περίπτωση που αυτός κωλύεται και µετά δέχεται τους υπαλλήλους χωριστά τον καθένα ή
συνολικά και ακούει τα συγκεκριµένα θέµατα της αναφοράς.
12. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητή σηµειώνονται στο περιθώριο του βιβλίου ηµερήσιας αναφοράς,
µονογράφονται απ’ αυτόν και στη συνέχεια ανακοινώνονται στους ενδιαφερόµενους
προφορικά ή γραπτά, σύµφωνα µε τις διαταγές που ισχύουν.
Άρθρο 24
(Άρθρο 22 Π.∆. 8/1991)
Τακτικές και έκτακτες προσκλήσεις – επιφυλακές
1. Τακτικά προσκλητήρια στους άνδρες κάθε φυλακής γίνονται κατά την αλλαγή της υπηρεσίας
φυλακής.
2. Εκτός από τις τακτικές προσκλήσεις, ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας µπορεί να ενεργήσει και
έκτακτη πρόσκληση στους υπαλλήλους της φυλακής του, όταν τις προσκλήσεις αυτές τις
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επιβάλλουν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι, ή και για τη διαπίστωση της επιχειρησιακής
ετοιµότητας των ανδρών. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και ο ∆ιοικητής και ο Υποδιοικητής της
Υπηρεσίας.
3. Μπορεί ο ∆ιοικητής της Υπηρεσίας να θέτει σε επιφυλακή τη δύναµη των ανδρών του για την
αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που µπορούν να δηµιουργηθούν από συµβάντα για τα
οποία έχει αρµοδιότητα επέµβασης το Πυροσβεστικό Σώµα, και σε κάθε άλλη περίπτωση
µόνο µετά από ∆ιαταγή του Αρχηγού ή Υπαρχηγού για όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος και
του Περιφερειακού ∆ιοικητή για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της γεωγραφικής του
δικαιοδοσίας.
4. Η θέση των υπαλλήλων σε κατάσταση επιφυλακής, µε τους όρους και περιορισµούς της
προηγούµενης παραγράφου µπορεί να είναι γενική ή µερική. Μπορεί ο ∆ιοικητής την
επιφυλακή να την καθορίσει και ως υποχρεωτική παραµονή των υπαλλήλων στο σπίτι τους.
Η επιφυλακή λήγει από τον διατάζοντα όταν εκλείψουν οι λόγοι πρόσκλησής της.
5. Οι υπάλληλοι που καλούνται σε προσκλητήριο ή επιφυλακή φέρον µαζί τους τη στολή
υπηρεσίας και την πυροσβεστική εξάρτηση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ειδική διαταγή.
Άρθρο 25
(Άρθρο 23 Π.∆. 8/1991)
Εκπαίδευση προσωπικού
1. Το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθµών και κλάδων εκπαιδεύεται σε γενικά
πυροσβεστικά θέµατα και ειδικά αντικείµενα που σχετίζονται µε τα επαγγελµατικά καθήκοντά
του.
2. Η εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού γίνεται εντός και εκτός των Σταθµών όπως
ειδικότερα καθορίζεται από τις εγκύκλιες ∆ιαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος
και τις διαταγές των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων.
3. Ο τρόπος της εκπαίδευσης, ο χρόνος, τα αντικείµενα, το πρόγραµµα, οι υπεύθυνοι, οι
εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόµενοι και άλλες λεπτοµέρειες καθορίζονται µε εγκύκλιο του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και διαταγές των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων και
Σταθµών.
Άρθρο 26
(Άρθρο 4 Π.∆. 123/1992)
Φύλλα Πορείας
1. Φύλλα πορείας είναι τα έγγραφα που εκδίδουν οι ∆ιοικητές ή Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών
του Πυροσβεστικού Σώµατος για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους και µε τα οποία
διατάσσεται η εκτέλεση ορισµένων ατοµικών διοικητικών πράξεων ή διαταγών της
Υπηρεσίας.
2. Τα φύλλα πορείας χορηγούνται:
α. Στις περιπτώσεις µετάθεσης, τοποθέτησης ή απόσπασης.
β. Για την εκτέλεση υπηρεσίας που διατάσσεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, τον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος ή οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο όργανο.
γ. Στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις οι σχετικές µε την Υγειονοµική Υπηρεσία
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Σε περιπτώσεις αποστολής για εκπαίδευση.
ε. Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που ειδικές διατάξεις προβλέπουν το χορήγησή τους.
3. Στο φύλλο πορείας που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο, αναγράφεται η σχετική διαταγή
της µετακίνησης, η ηµεροµηνία αναχώρησης και η ηµεροµηνία παρουσίασης στον προορισµό
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για τον οποίο γίνεται η µετακίνηση. Τυχόν άλλες λεπτοµέρειες καθορίζονται µε απόφαση του
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των ηµερών πορείας, οι επιπλέον ηµέρες
θεωρούνται ως ηµέρες αυθαίρετης απουσίας µε όλες τις συνέπειες. Αν η υπέρβαση είναι
δικαιολογηµένη και αποδεικνύεται µε επίσηµα έγγραφα, οι επιπλέον ηµέρες χρεώνονται ως
ηµέρες κανονικής ή βραχείας άδειας του τρέχοντος έτους ή αν αυτές έχουν εξαντληθεί του
επόµενου έτους.
5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που µετατίθενται, τοποθετούνται ή αποσπώνται σε Υπηρεσίες
εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής, οφείλουν να παρουσιασθούν στη νέα τους Υπηρεσία µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες οι άγαµοι και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες οι έγγαµοι από τη χορήγηση του
φύλλου πορείας. Η διαγραφή τους από την Υπηρεσία που µετατίθενται και η εγγραφή τους
στη νέα Υπηρεσία γίνεται αυτοδικαίως την ηµέρα που ορίζει η σχετική απόφαση για
αναχώρηση εφόσον έχει χορηγηθεί το σχετικό φύλλο πορείας. Αν για οποιοδήποτε λόγο,
παρά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, δεν έχει χορηγηθεί φύλλο πορείας, η πιο
πάνω διαταγή και εγγραφή πραγµατοποιείται την επόµενη της λήξης της προθεσµίας για
χορήγησή του.
Άρθρο 27
(Άρθρο 24 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Αξιωµατικού Υπηρεσίας
1. Ο Αξιωµατικός υπηρεσίας φυλακής ορίζεται Ανθυποπυραγός ή Υποπυραγός Γενικών
Υπηρεσιών και σε περίπτωση κωλύµατος ή ελλείψεως τούτων, ο αρχαιότερος Πυρονόµος ή
Υπαξιωµατικός της φυλακής, που εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που
ισχύει, το παρόν ∆ιάταγµα και τις υφιστάµενες ειδικές διαταγές. (παρ. 4 αρ. 4 Π.∆. 168/2003
(Α΄ 137). Ειδικά στους Λιµενικούς Πυροσβεστικούς Σταθµούς Αξ/κός Υπηρεσίας ορίζεται ο
αρχαιότερος Αξιωµατικός Γενικών Υπηρεσιών ή Πλοηγός Κυβερνήτης κάθε φυλακής (παρ. 3
αρ. 2 Π.∆. 46/1998).
2. Ενηµερώνεται για όλα τα θέµατα του Πυροσβεστικού Σταθµού, για την κατάσταση και τις
µεταβολές των ανδρών της φυλακής του. Φροντίζει να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος
∆ιατάγµατος και να εφαρµόζονται οι οδηγίες και διαταγές του ∆ιοικητή. Προσπαθεί να
νουθετεί και εµψυχώνει τους άνδρες για την καλύτερη εκτέλεση της αποστολής του Σώµατος.
3. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη προσέλευση και κανονική αποχώρηση των ανδρών της
φυλακής, ανακοινώνει σ’ αυτούς τις διάφορες διαταγές ή άλλες µεταβολές του Σταθµού και
πραγµατοποιεί την εκπαίδευση των ανδρών ή επιβλέπει αυτή µε βάση το πρόγραµµα
εκπαίδευσης.
4. Κατά την αλλαγή της φυλακής βεβαιώνεται ότι οι άνδρες φορούν κανονικά τη στολή τους και
φέρουν την πυροσβεστική τους εξάρτηση, επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του Σταθµού για τη
διαπίστωση τυχόν ελλείψεων, ιδιαίτερα σε θέµατα ασφαλείας και καθαριότητάς τους.
επιθεωρεί τα οχήµατα και δύναται να καλεί τον επόπτη υπηρεσίας ή τον αρχιοδηγό
υπηρεσίας για την από κοινού επιθεώρηση χώρων ή οχηµάτων ή και του λοιπού εξοπλισµού.
5. ∆έχεται πάντοτε, όταν απουσιάζει ο ∆ιοικητής, τα άτοµα που προσέρχονται στην Υπηρεσία,
ακούει µε προθυµία τα αιτήµατά τους και δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις ή πληροφορίες
πάντα µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας και των οδηγιών του ∆ιοικητή. Ενηµερώνεται για τα
τυχόν προβλήµατα των υπαλλήλων της φυλακής του και φροντίζει για την επίλυσή τους
εφόσον είναι δυνατή. Φροντίζει να υπάρχει οµόνοια και εκτίµηση µεταξύ των υπαλλήλων της
φυλακής και διευθετεί τις τυχόν παρουσιαζόµενες µικροδιαφορές. Εάν οι ανάγκες της
Υπηρεσίας το επιτρέπουν σε σοβαρές περιπτώσεις µπορεί να τους χορηγηθεί και ολιγόωρες
άδειες απουσίας, ενηµερώνοντας οπωσδήποτε την επόµενη ηµέρα το ∆ιοικητή.
21

6.΄Οταν απουσιάζει ο ∆ιοικητής και πληροφορηθεί κάποιο σοβαρό γεγονός από το οποίο
µπορεί να προκύψει κίνδυνος πυρκαγιάς ή θεοµηνίας ή άλλου ατυχήµατος παίρνει όλα τα
µέτρα που υπαγορεύουν οι περιστάσεις και φροντίζει να ενηµερωθεί ο ∆ιοικητής του.
7. Είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει τα κινηµατοθέατρα, τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τα
νοσοκοµεία, τους κυριότερους δρόµους και λοιπούς χώρους αυξηµένου κινδύνου που
υπάρχουν στην περιοχή του Σταθµού του και τα σχέδια επέµβασης που έχουν συνταχθεί γι’
αυτά.
8. Σε περίπτωση πυρκαγιάς αναχωρεί επικεφαλής της α’ εξόδου και αναπληρώνεται από τυχόν
υπάρχοντα άλλο αξιωµατικό ή από τον επόπτη υπηρεσίας ή όταν απουσιάζει και αυτός από
τον ανώτερο ή αρχαιότερο υπάλληλο που παραµένει στο Σταθµό.
9. Από τον τόπο της πυρκαγιάς ενηµερώνει το ∆ιοικητή εφόσον είναι δυνατό και µετά την
επιστροφή υποβάλλει απαραίτητα έκθεση µε το συµβάν και τη συµβολή της Υπηρεσίας.
10.Ενηµερώνεται µε κάθε λεπτοµέρεια για την απώλεια ή τη φθορά δηµοσίων ειδών των
υπαλλήλων ή της Υπηρεσίας και ενεργεί ανάλογα για την ανακάλυψη των αιτίων
υποβάλλοντας σχετική αναφορά στο ∆ιοικητή.
11.∆εν αποµακρύνεται από την Υπηρεσία, ούτε εγκαταλείπει τη θέση του εφόσον δεν αναλάβει
υπηρεσία ο αντικαταστάτης του. Εισηγείται στο ∆ιοικητή για τη χορήγηση ή µη ολιγόωρων
αδειών στους υπαλλήλους ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τη σοβαρότητα των
λόγων του υπαλλήλου.
12.Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ∆ιοικητή ρυθµίζει κατά την κρίση του κάθε θέµα που
παρουσιάζεται και ενηµερώνει το ∆ιοικητή εάν είναι δυνατόν την ίδια ηµέρα ή την εποµένη.
13.Ελέγχει και υπογράφει το δελτίο αναφοράς της φυλακής που συντάσσει ο επόπτης
υπηρεσίας και στο οποίο αναφέρονται όλες οι µεταβολές και τα συµβάντα κατά τη διάρκεια
της φυλακής.
14.Στο γραφείο του αξιωµατικού υπηρεσίας υπάρχουν οι εξής πίνακες:
α. Πίνακας ορισµού των ανδρών σε υπηρεσία.
β. Πρόγραµµα εκπαίδευσης.
γ. Πίνακας αξιωµατικών και υπαλλήλων µε τις διευθύνσεις κατοικίας τους.
δ. Πίνακας που περιλαµβάνει τους υπόλοιπους Σταθµούς της πόλης µε τα τηλέφωνα και τις
διευθύνσεις τους.
ε. Πίνακας που περιλαµβάνει τα κινηµατοθέατρα, τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τα
νοσοκοµεία, τις επικίνδυνες περιοχές και τις αποθήκες εύφλεκτων υλών που υπάρχουν
στην περιοχή ευθύνης του Σταθµού.
στ. Πίνακας των υδροστοµίων, δεξαµενών νερού, φρεατίων και λοιπές πηγές εφοδιασµού
οχηµάτων µε νερό της περιοχής µε τις απαραίτητες ενδείξεις χωρητικότητας και πίεσης.
ζ. Αντίγραφα σχεδίων επέµβασης που υπάρχουν στα γραφεία του Σταθµού.
η. Χάρτες περιοχής των πόλεων και του Νοµού.
Άρθρο 28
(Άρθρο 25 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα προϊσταµένων κίνησης οχηµάτων
1. Προϊστάµενος κίνησης οχηµάτων ορίζεται αξιωµατικός ή Πυρονόµος που ακολουθεί το
ωράριο του ∆ιοικητή του Σταθµού. Ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία που
ισχύει, το παρόν ∆ιάταγµα και τις διαταγές που υπάρχουν.
2. Είναι υπεύθυνος απέναντι στο ∆ιοικητή για την καλή κατάσταση των οχηµάτων και
µηχανηµάτων, την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών, την επάρκεια σε
πυροσβεστικά εργαλεία, κατασβεστικά υλικά και µέσα.
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3. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται για το γραφείο κίνησης, φροντίζει για την επάρκεια
καυσίµων και λιπαντικών και διεξάγει την αλληλογραφία που έχει σχέση µε το αντικείµενο του
γραφείου του.
4. Ο Προϊστάµενος κίνησης, εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, εκτελεί ταυτόχρονα
και καθήκοντα αρχιοδηγού υπηρεσίας, οπότε έχει όλα τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και
αρµοδιότητες που προβλέπονται γι’ αυτόν. Στις περιπτώσεις που είναι ανώτερος ή
αρχαιότερος του αξιωµατικού υπηρεσίας απευθύνεται για κάθε σχετικό θέµα στο ∆ιοικητή.
5. Μεριµνά για την εισαγωγή των οχηµάτων και µηχανηµάτων στο πυροσβεστικό συνεργείο ή
σε άλλα ιδιωτικά συνεργεία, όταν είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
α. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Π.∆. 210/1992 (Α΄ 99) εφαρµόζονται ανάλογα και για τον
προϊστάµενο του γραφείου κίνησης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος (65464 οικ. Φ.
109.1/12 – 12 – 2003 Απόφαση Υ.∆.Τ. (Β΄ 1872).
β. Οι διατάξεις του άρθρου 28 του Π.∆. 210/1992 (Α΄ 99) εφαρµόζονται ανάλογα και για τον
προϊστάµενο του γραφείου κίνησης των Υπηρεσιών της παρ. 1 της παρούσας, ήτοι ΓΑΥΠΣ
και Πυροσβεστικά Συνεργεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης (66301 οικ. Φ. 109.1/12 – 12 – 2003
Απόφαση Υ.∆.Τ. (Β΄ 1890).
Άρθρο 29
(Άρθρο 26 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Επόπτη Υπηρεσίας
1. Επόπτης υπηρεσίας φυλακής ορίζεται ο αρχαιότερος πυρονόµος ή υπαξιωµατικός της
φυλακής, που εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει το διάταγµα
αυτό και τις διαταγές που υπάρχουν.
2. Ο επόπτης υπηρεσίας είναι βοηθός του αξιωµατικού υπηρεσίας και ορίζεται σε υπηρεσία
πυρκαγιάς ή διάσωσης.
3. Επιθεωρεί όλες τις εγκαταστάσεις του Σταθµού και αναφέρει στον αξιωµατικό υπηρεσίας
κάθε έλλειψη ή βλάβη που διαπιστώνει µεριµνώντας παράλληλα για την αποκατάστασή της.
4. Επιβλέπει να είναι σ’ όλη τη διάρκεια της φυλακής οι εξαρτήσεις των ανδρών στις θέσεις τους
πάνω στα οχήµατα.
5. Παραλαµβάνει από τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας τον πίνακα ορισµού της υπηρεσίας των
ανδρών και κάνει αλλαγή της υπηρεσίας, φροντίζει για την κανονική εναλλαγή των ανδρών
στην υπηρεσία του τηλεφωνητή, του σκοπού όπου και όταν υπάρχει, των περιπολικών
οχηµάτων και σε κάθε άλλη εσωτερική ή εξωτερική υπηρεσία και ενεργεί όλες τις τακτικές και
έκτακτες προσκλήσεις των ανδρών.
6. Οταν δεν αναχωρεί µε την Α’ έξοδο για πυρκαγιά, οργανώνει την Β’ έξοδο, ειδοποιεί το
∆ιοικητή του Σταθµού για το συµβάν και ενεργεί σύµφωνα µε τις εντολές του. Σε περίπτωση
που αναχωρήσει και ο ίδιος για πυρκαγιά αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο υπάλληλο που
παραµένει στο Σταθµό. Αναµένει την επιστροφή της εξόδου στο Σταθµό και επιβλέπει για τον
εφοδιασµό των οχηµάτων ή συµπλήρωση τυχόν υλικών που χρησιµοποιήθηκαν.
7. Συντάσσει το δελτίο αναφοράς, στο οποίο αναγράφει κάθε µεταβολή της κατάστασης του
προσωπικού, αιτήσεις, παράπονα, ασθένειες, συµβάντα που έλαβαν χώρα κ.λπ.
8. Βοηθάει τον αξιωµατικό υπηρεσίας στην εκπαίδευση των υπαλλήλων ιδιαίτερα σε πρακτικά
θέµατα, και τον τηλεφωνητή υπηρεσίας όταν χρειασθεί, φροντίζοντας να µη παραµένουν
άλλοι άνδρες στο χώρο του τηλεφωνείου.
9. Αναφέρει στον αξιωµατικό Υπηρεσίας κάθε παράπτωµα υπαλλήλου και ενεργεί πάντοτε
σύµφωνα µε τις ειδικές οδηγίες και διαταγές του.
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Άρθρο 30
(Άρθρο 27 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα αρχιοδηγού υπηρεσίας
1. Αρχιοδηγός υπηρεσίας φυλακής ορίζεται ο ανώτερος και σε περίπτωση ισοβαθµίας ο
αρχαιότερος οδηγός που ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει, το
∆ιάταγµα αυτό και τις διαταγές που υπάρχουν.
2. Με την ανάληψη της υπηρεσίας του επιθεωρεί όλα τα οχήµατα και το λοιπό πυροσβεστικό
εξοπλισµό και φροντίζει αυτά να είναι καθαρά, να λειτουργούν σωστά και να βρίσκονται στη
θέση τους. Τυχόν φθορές και ελλείψεις αναφέρονται αµέσως στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας και
στον Προϊστάµενο κίνησης.
3. Επιθεωρεί τα οχήµατα που επιστρέφουν από την πυρκαγιά ή διάσωση ή από οποιαδήποτε
άλλη αποστολή, µεριµνά για την αντικατάσταση των υλικών που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί
και συµπληρώνει τον εξοπλισµό των οχηµάτων και γενικά ετοιµάζει αυτά για νέα έξοδο.
4. Επισκευάζει µε τη βοήθεια των οδηγών κάθε µικροβλάβη των οχηµάτων, µηχανηµάτων και
λοιπών πυροσβεστικών υλικών και εργαλείων, δοκιµάζοντας την καλή τους λειτουργία και την
αντοχή τους. Φροντίζει για την πληρότητα και καλή λειτουργία όλων των συσκευών και
φορητών αντλιών.
5. ∆ιατυπώνει τις παρατηρήσεις του στο δελτίο αναφοράς της φυλακής και αναφέρει στον
αξιωµατικό υπηρεσίας και προϊστάµενο κίνησης κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων των οδηγών.
6. Μετέχει στην επιτροπή πραγµατογνωµοσύνης, εάν είναι δυνατό, σε περίπτωση τροχαίου
ατυχήµατος πυροσβεστικού οχήµατος και στην επιτροπή παραλαβής οχηµάτων που έχουν
επισκευασθεί στα συνεργεία. Ορίζεται σε υπηρεσία οδηγού πυροσβεστικού οχήµατος εξόδου
πυρκαγιάς ή διάσωσης.
7. Τον αρχιοδηγό υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους
οδηγούς της φυλακής.
Άρθρο 31
(Άρθρο 29 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα οδηγού
1. Ως οδηγοί πυροσβεστικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ορίζονται πυροσβεστικοί υπάλληλοι
από το βαθµό του πυρονόµου και κάτω.
2. Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση, συντήρηση και καθαριότητα του
οχήµατός του και οφείλει όταν αναλαµβάνει υπηρεσία να ελέγχει το όχηµα σύµφωνα µε τις
διαταγές που υπάρχουν για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας του.
3. Αναφέρει στον αρχιοδηγό υπηρεσίας τυχόν βλάβη ή φθορά του οχήµατος και των εργαλείων
που βρίσκονται σ’ αυτό και προσπαθεί για την αποκατάστασή τους, αν αυτή είναι δυνατή.
4. Ελέγχει αν το όχηµα είναι εφοδιασµένο, σύµφωνα µε τις διαταγές που υπάρχουν, µε όλα τα
πυροσβεστικά εργαλεία, συσκευές, υλικά κατάσβεσης και λοιπό εξοπλισµό, που είναι
απαραίτητα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών και άλλων συµβάντων και φροντίζει αυτά να
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.
5. Οφείλει να εξασφαλίσει την άµεση εκκίνηση του οχήµατός του όταν σηµαίνει συναγερµός, να
γνωρίζει την περιοχή ευθύνης του Σταθµού του και να ακολουθεί το συντοµότερο δροµολόγιο
για τη µετάβαση στον τόπο του συµβάντος, παίρνοντας όλα τα µέτρα και προφυλάξεις για την
ασφαλή µετάβαση και αποφυγή δυστυχήµατος.
6. Ο οδηγός κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση να γνωρίζει καλά
τους δρόµους, τις τοποθεσίες των υδροστοµίων ή άλλων πηγών νερού, τα νοσοκοµεία και
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7.
8.

9.
10.

τους Σταθµούς Α’ Βοηθειών της περιοχής ευθύνης του Σταθµού του, καθώς και τον κώδικα
οδικής κυκλοφορίας.
Ο οδηγός απαγορεύεται να αποµακρύνεται από το όχηµα, χωρίς άδεια του επικεφαλής της
εξόδου και να καπνίζει κατά τη µετάβαση και επιστροφή από συµβάν.
Οφείλει να ελέγχει τον κινητήρα του οχήµατος που λειτουργεί πολλές ώρες, για να
προλαβαίνει τυχόν φθορές και βλάβες. Απαγορεύεται η χρήση των σειρήνων και των
περιστρεφόµενων φανών κατά την επιστροφή από συµβάν, εκτός από τα βαρέα οχήµατα και
µηχανήµατα που µπορούν να έχουν σε λειτουργία το φανό. Επιστρέφοντας στο Σταθµό από
οποιαδήποτε αποστολή, οφείλει να συµπληρώσει ή αντικαταστήσει τα υλικά που
χρησιµοποιήθηκαν, να αποκαταστήσει τις µικροβλάβες που παρουσιάστηκαν και να
καθορίσει το όχηµα εφόσον χρειάζεται.
Έχει υποχρέωση να γνωρίζει τις ακριβείς θέσεις των εργαλείων, εξαρτηµάτων και υλικών
πάνω στο όχηµα για τη γρήγορη εξεύρεση σε περίπτωση χρησιµοποιήσεώς τους.
Είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε ακρίβεια τις διαταγές των προϊσταµένων του στον τόπο
του συµβάντος και να συµβάλει στην όλη πυροσβεστική προσπάθεια, ως Πυροσβέστης
Γενικών Υπηρεσιών όταν υπάρχει ανάγκη.
Άρθρο 32
(Άρθρο 28 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα τηλεφωνητή

1. Καθήκοντα τηλεφωνητή ανατίθενται στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος που
φέρουν το βαθµό του Πυρονόµου και κάτω.
2. Από την υπηρεσία του τηλεφωνητή απαλλάσσονται όσοι είναι ορισµένοι σε υπηρεσία
αρχιοδηγού, επόπτη και οδηγού πυροσβεστικού οχήµατος εξόδου πυρκαγιάς ή διάσωσης.
3. Επιθεωρεί τις συσκευές τηλεφώνου, TELEX και ασυρµάτου επικοινωνίας του τηλεφωνείου
κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και αναφέρει στον αξιωµατικό υπηρεσίας
οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά.
4. Σε περίπτωση αναγγελίας πυρκαγιάς ή άλλου συµβάντος, σηµαίνει αµέσως συναγερµό και
παρακαλεί τον καλούντα να του δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη συµπλήρωση του
δελτίου συµβάντος. Αντίτυπα του δελτίου συµβάντος παραδίδει στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας
και στους οδηγούς των οχηµάτων της εξόδου, δίνοντας ταυτόχρονα προφορικά και
οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία γνωρίζει.
5. Μετά από κάθε κλήση για αναγγελία συµβάντος και τη λήψη των στοιχείων, σηµαίνει
συναγερµό και ταυτόχρονα παρακαλεί τον καλούντα να του γνωρίσει τον αριθµό της
συσκευής από την οποία καλεί για να πραγµατοποιήσει στη συνέχεια επαλήθευση των
στοιχείων του καλούντα. Σε περιπτώσεις που η τηλεφωνική κλήση είναι υπεραστική
ακολουθεί την ίδια διαδικασία και η επαλήθευση γίνεται µε τη συνεργασία της Αστυνοµικής,
∆ασικής, Κοινοτικής ή άλλης αρχής.
6. Απαγορεύει την παραµονή των υπαλλήλων, εκτός από τα όργανα της Υπηρεσίας, στο χώρο
του τηλεφωνείου και τη χρησιµοποίηση της τηλεφωνικής συσκευής που προορίζεται για την
αναγγελία πυρκαγιών ή άλλων συµβάντων.
7. Ειδοποιεί τους υπαλλήλους που καλούνται στο τηλέφωνο εφόσον υπάρχει δεύτερη
τηλεφωνική συσκευή και επιτρέπει τη χρησιµοποίηση του τηλεφώνου για ολιγόλεπτο µόνο
χρονικό διάστηµα.
8. Χειρίζεται το κέντρο ασύρµατης επικοινωνίας και αναφέρει σχετικά στον Αξιωµατικό
Υπηρεσίας ή επόπτη υπηρεσίας και γενικά ενεργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες τους.
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9. Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται προς την υπηρεσία κάποιο σήµα µε τη συσκευή TELEX
οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, ειδοποιεί αµέσως τον αξιωµατικό υπηρεσίας ή τον επόπτη
για τις σχετικές ενέργειες.
10.Οµιλεί πάντοτε ήρεµα, πρόθυµα µε ευκρίνεια και ευγένεια σ’ όλες τις περιπτώσεις,
οποιοδήποτε και αν είναι το περιεχόµενο της τηλεφωνικής συνοµιλίας.
11.Είναι υποχρεωµένος να παραµένει συνέχεια στο χώρο του τηλεφωνείου και δεν
αποµακρύνεται παρά µόνο µετά από άδεια του Αξιωµατικού Υπηρεσίας. ∆ιατηρεί καθαρό το
θάλαµο του τηλεφωνείου, τις συσκευές, τα έπιπλα και όποιο άλλο έγγραφο ή αντικείµενο
βρίσκεται µέσα σ’ αυτό. Ανάβει και σβήνει τα φώτα του πυροσβεστικού καταστήµατος όταν
βραδιάζει και ξηµερώνει αντίστοιχα.
12.Ο τηλεφωνητής εκτελεί ταυτόχρονα και καθήκοντα σκοπού, εκτός αν ειδικοί λόγοι
επιβάλλουν τη σύσταση θέσης σκοπού, σύµφωνα µε την εκτίµηση της Υπηρεσίας.
13.Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού µπορεί ο ∆ιοικητής να ορίζει στην
υπηρεσία του τηλεφωνητή, τον αρχιοδηγό, επόπτη και οδηγούς όταν η δύναµη των ανδρών
της Υπηρεσίας είναι µειωµένη.
Άρθρο 33
(Άρθρο 5 Π.∆. 123/1992)
Καθήκοντα σκοπού
Στις Υπηρεσίες που ορίζεται αυτοτελής υπηρεσία σκοπού ή όπου αυτήν εκτελεί συγχρόνως µε
τα καθήκοντά του ο εκάστοτε τηλεφωνητής, ο σκοπός έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Επαγρυπνεί, επιβλέπει και ευθύνεται για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων.
β. Απαγορεύει τη στάθµευση οχηµάτων στην είσοδο-έξοδο της Υπηρεσίας και φροντίζει για την
αποµάκρυνση κάθε εµποδίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευχερής και άµεση έξοδος των
πυροσβεστικών οχηµάτων.
γ. Ελέγχει κάθε ξένο προς την Υπηρεσία άτοµο την ώρα που εισέρχεται σ’ αυτήν και οδηγεί
αυτό στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας.
δ. Απαγορεύεται ν’ αποµακρύνεται από τη θέση του χωρίς άδεια του Αξιωµατικού Υπηρεσίας
και χωρίς την προηγούµενη αντικατάστασή το.
ε. Σηµειώνει σε ειδικό βιβλίο που τηρεί την ώρα αναχώρησης και επιστροφής των υπηρεσιακών
οχηµάτων.
Άρθρο 34
(Άρθρο 30 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Νοσοκόµου
1. Η υπηρεσία του νοσοκόµου ανατίθεται σε υπαξιωµατικούς και πυροσβέστες που
εκπαιδεύονται ειδικά γι’ αυτό από τους ιατρούς της Υπηρεσίας. Όπου δεν υπάρχουν ιατροί
της υπηρεσίας η εκπαίδευση των υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα νοσοκόµου γίνεται σε
νοσοκοµεία µε τη φροντίδα των ∆ιοικητών των Υπηρεσιών.
2. Όπου υπάρχει ιατρείο ή αναρρωτήριο ο νοσοκόµος φροντίζει για την καθαριότητα αυτών, τη
διαφύλαξη των φαρµάκων, των ιατρικών συσκευών ή εργαλείων και γενικά του χώρου του
ιατρείου ή αναρρωτηρίου και της διεξαγωγής της υγειονοµικής υπηρεσίας.
3. Σε περίπτωση ασθενείας υπαλλήλου, προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και αν είναι κάτι πιο
σοβαρό, φροντίζει για την παροχή σ’ αυτόν υγειονοµικής περίθαλψης, καλώντας ιατρό ή
µεταφέροντας τον ασθενή στο νοσοκοµείο.
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4. Ακολουθεί την πυροσβεστική έξοδο και παράλληλα µε τη µάχιµη υπηρεσία, προσφέρει
πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης. Απαραίτητα σε κάθε φυλακή πρέπει να υπάρχει και
πυροσβέστης - νοσοκόµος.
Άρθρο 35
(Άρθρο 31 Π.∆. 8/1991)
Στρατωνισµός
1. Στους θαλάµους παραµονής και ανάπαυσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται
οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί, µπορούν να αναπαύονται οι υπάλληλοι σε περιπτώσεις
επιφυλακής ή παραµονής στο Σταθµό για χρόνο πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
2. Στους θαλάµους αυτούς µπορούν να αναπαύονται και οι άνδρες της Γ’ φυλακής τις
νυχτερινές ώρες. Κατά την ανάπαυση αυτή οι υπάλληλοι µπορούν να αφαιρούν µόνο τα
υποδήµατα και το χιτώνιό τους.
3. Στους θαλάµους των Υπηρεσιών του Σώµατος µπορούν, εφόσον υπάρχει η ευχέρεια και
ύστερα από έγκριση του ∆ιοικητού τους, να στρατωνίζονται και οι άγαµοι πυροσβεστικοί
υπάλληλοι των Υπηρεσιών αυτών.
4. Τα είδη στρατωνισµού όπως καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης,
παρέχονται στους υπαλλήλους όλων των βαθµών και κλάδων.
Άρθρο 36
(Άρθρο 32 Π.∆. 8/1991)
Εξωτερικές υπηρεσίες Σταθµού
Οι εξωτερικές υπηρεσίες του Σταθµού διακρίνονται σε:
α) Υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς.
β) Υπηρεσίες εξόδων παροχής βοήθειας
γ) Υπηρεσίες πυρασφαλείας-προληπτικής πυροπροστασίας.
Άρθρο 37
(Άρθρο 33 Π.∆. 8/1991)
Υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς
1. Οι πυροσβεστικοί έξοδοι πυρκαγιάς διακρίνονται σε α’, β’ και γ’, ανάλογα µε τη δύναµη των
ανδρών του Πυροσβεστικού Σταθµού και τα διατιθέµενα οχήµατα.
2. Η α’ έξοδος κάθε Πυροσβεστικού Σταθµού, αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον υδροφόρο
οχήµατα α’ και β’ τύπου.
3. Η β’ έξοδος αποτελείται από δύο (2)υδροφόρα οχήµατα β’ ή γ’ τύπου.
4. Η γ’ έξοδος αποτελείται από υδροφόρα και ειδικά οχήµατα ανάλογα µε τις ειδικές
περιστάσεις, τα οποία µπορούν να συνοδεύουν ή να ενισχύουν την α’ ή β’ έξοδο.
5. Κάθε όχηµα της α’ εξόδου επανδρώνεται µε 4 άνδρες, της β’ εξόδου µε 3 και της γ’
τουλάχιστον µε 2.
6. Ανάλογα µε τους διαθέσιµους άνδρες της κάθε βάρδιας, ο ∆ιοικητής του Σταθµού µπορεί να
µειώνει το πλήρωµα των οχηµάτων, όχι όµως σε λιγότερους από δύο άνδρες για το κάθε
όχηµα. Το ίδιο και τα οχήµατα των εξόδων.
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Άρθρο 38
(Άρθρο 34 Π.∆. 8/1991, άρθρο 35 Π.∆. 8/1991)
Οχήµατα Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Ο αριθµό των οχηµάτων και µηχανηµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος κατά Υπηρεσία
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και η κατανοµή του στις υπηρεσίες
γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Τα οχήµατα του Πυροσβεστικού Σώµατος ανάλογα µε το είδος του κατασβεστικού υλικού
που φέρον, την χωρητικότητά τους και το σκοπό του προορισµού τους, διακρίνονται σε:
α) Υδροφόρα οχήµατα.
β) Ειδικά οχήµατα.
γ) Βοηθητικά οχήµατα.
3. Υδροφόρα οχήµατα.
Τα υδροφόρα οχήµατα διακρίνονται σε Α’, Β’, Γ και ∆’ τύπου.
Α’ τύπου: Είναι µικρά ευέλικτα οχήµατα µε δεξαµενή χωρητικότητας 600-1500 LT νερού και
80-100 LT αφρού.
Β’ τύπου: Είναι ευέλικτα οχήµατα µε δεξαµενή χωρητικότητας 2.500 LT νερού και 100 LT
αφρού.
Γ’ τύπου: Είναι µεγάλα οχήµατα µε δεξαµενή χωρητικότητας από 12.000 και άνω LT νερού
και 500 LT αφρού.
4. Ειδικά οχήµατα:
Στα ειδικά οχήµατα περιλαµβάνονται:
-οχήµατα ξηράς σκόνης
-οχήµατα µε διασωστικό εξοπλισµό
-κλιµακοφόρα οχήµατα µε κλίµακα ύψους 26-50 µ.
-βραχιονοφόρα οχήµατα µε βραχίονα ύψους 15-60 µ.
-γερανοφόρα οχήµατα
-οχήµατα ∆ιυλιστηρίων και πετροχηµικών προϊόντων
5. Βοηθητικά οχήµατα.
-Επιβατικά (κούρσες)
-Επιβατικά JEEP µεταφοράς αντλιών
-Λεωφορεία 8-50 θέσεων
-Φορτηγά
-Ασθενοφόρα
-Ειδικά βοηθητικά (καντίνα, φορτωτής, εκσκαφέας, καυσίµων κ.λπ.).
6. Τα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήµατα όλων των τύπων πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε τα
πυροσβεστικά εργαλεία και εξαρτήµατα, τα οποία θα καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 39
(Άρθρο 36 Π.∆. 8/1991)
Υπηρεσίες εξόδων παροχής βοήθειας
1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκτός των κινδύνων που δηµιουργούνται από τις πυρκαγιές
παρέχει τη συνδροµή της και εκεί όπου υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά της ζωής και
της περιουσίας των πολιτών και του κράτους και η Υπηρεσία εκτιµά ότι έχει τη δυνατότητα µε
το προσωπικό και τα µέσα που διαθέτει, να επέµβει είτε µόνη της είτε σε συνεργασία και µε
άλλους φορείς.
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2. Όταν κατά την εκτέλεση της παραπάνω αποστολής δηµιουργηθούν καταστάσεις ανάγκης οι
επιχειρούντες τη διάσωση πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν από την κείµενη νοµοθεσία για την κατάσταση ανάγκης.
3. Η σύνθεση των εξόδων παροχής βοήθειας, είναι ανάλογη µε την τάξη του Σταθµού, τον
αριθµό και τον τύπο των οχηµάτων και µηχανηµάτων που διατίθενται και τη φύση, την
έκταση και τη σοβαρότητα της συγκεκριµένης αποστολής.
4. Οι έξοδοι παροχής βοήθειας διακρίνονται σε συνήθεις (µικρές διασώσεις) και σε παροχές
βοήθειας σοβαρών συµβάντων (µεγάλες διασώσεις).
5. Η συνήθης παροχή βοήθειας (µικρή διάσωση) αποτελείται από ένα όχηµα Α’ τύπου που έχει
συµπληρωµατικό εξοπλισµό µε τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρτήµατα που απαιτεί η
συγκεκριµένη αποστολή.
6. Η παροχή βοήθειας σε σοβαρά συµβάντα συγκροτείται από ειδικά οχήµατα και οχήµατα Β’ ή
Γ’ τύπου, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη αποστολή.
7. Σε αδυναµία συγκρότησης εξόδων παροχής βοήθειας, λόγω έλλειψης προσωπικού ή µέσων,
η αποστολή εκπληρώνεται από τα οχήµατα και το προσωπικό των εξόδων πυρκαγιάς.
Άρθρο 40
(Άρθρο 37 Π.∆. 8/1991, άρθρο 6 Π.∆. 123/1992)
Υπηρεσίες εξόδων προληπτικής πυροπροστασίας
1. Η προληπτική πυροπροστασία παρέχεται από το Πυροσβεστικό Σώµα για την προστασία
συγκεκριµένων χώρων µε τη διάθεση επανδρωµένων πυροσβεστικών οχηµάτων διαφόρων
τύπων, µετά από εκτίµηση του ∆ιοικητή της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
2. Καλύπτει κυρίως χώρους αεροδροµίων, λιµένων, συνοικιών µεγάλων πόλεων, βιοµηχανικών
περιοχών, δασών ειδικού ενδιαφέροντος εντός και πλησίον των πόλεων, µεγάλων
συγκεντρώσεων κοινού και γενικά όπου υπάρχουν κίνδυνοι δηµιουργίας µεγάλων
πυρκαγιών.
3. Η προληπτική πυροπροστασία ορισµένων περιοχών ή χώρων παρέχεται µε περιπολικά
οχήµατα σε µόνιµη βάση µετά από απόφαση του Περιφερειακού ∆ιοικητή της αρµόδιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
4. Στους λιµένες όπου εδρεύει Λιµενικός Πυροσβεστικός Σταθµός η προληπτική πυρασφάλεια
διεξάγεται µε τα πυροσβεστικά οχήµατα και πλοιάρια.
5. Οι ∆ιοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ορίζουν τριµελή επιτροπή για τον έλεγχο των
υδροστοµίων της περιοχής τους. Την επιτροπή αποτελούν ένας (1) Πυρονόµος και δύο (2)
κατώτεροι υπάλληλοι. Για τον έλεγχο που ενεργείται, κατά την κρίση του οικείου ∆ιοικητή,
συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό στο οποίο εµφανίζεται η κατάσταση και η καλή
λειτουργία ή µη των υδροστοµίων, το οποίο και υποβάλλεται αρµοδίως για τα περαιτέρω.
Άρθρο 41
(Άρθρο 38 Π.∆. 8/1991)
Τάξη κατά τη µετάβαση στον τόπο του συµβάντος
1. Όταν δοθεί το σύνθηµα του συναγερµού οι άνδρες που είναι ορισµένοι και συγκροτούν την
έξοδο ανεβαίνουν στα οχήµατα, κάθονται στις προκαθορισµένες θέσεις τους και φορούν την
πυροσβεστική τους εξάρτηση. Ο χρόνος που µεσολαβεί από τη σήµανση του συναγερµού
µέχρι την έξοδο των οχηµάτων από την πύλη του Σταθµού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από 40΄΄ της ώρας.
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2. Κατά τη µετάβαση στον τόπο του συµβάντος οι άνδρες κάθονται κανονικά στις θέσεις τους µε
ηρεµία και προσοχή περιµένοντας να ακούσουν τις ειδικότερες οδηγίες ή συµπληρωµατικές
πληροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της Υπηρεσίας ή τον επικεφαλής της εξόδου.
3. Επίσης κατά τη διάρκεια της µετάβασης, της επιτόπιας εργασίας και της επιστροφής
απαγορεύεται στους άνδρες να καπνίζουν.
4. Όλοι οι άνδρες έχουν υποχρέωση κατά τη διάρκεια της µετάβασης και επιτόπιας εργασίας να
φέρον την πυροσβεστική τους εξάρτηση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ο επικεφαλής
κρίνει διαφορετικά.
5. Οι άνδρες που αποτελούν το πλήρωµα κάθε οχήµατος επιβάλλεται να βοηθούν και
διευκολύνουν τον οδηγό όταν υπάρχει ανάγκη για την ασφαλή διέλευση, αλλαγή πορείας ή
στάθµευση του οχήµατος. Απαγορεύεται η επιβίβαση σε πυροσβεστικό όχηµα εξόδου κάθε
ατόµου ξένου προς την υπηρεσία ή πυροσβεστικού υπαλλήλου που δεν είναι ορισµένος στην
έξοδο εκτός από την περίπτωση που αυτή επιβάλλεται για την ευκολότερη και γρηγορότερη
µετάβαση της εξόδου στον τόπο του συµβάντος.
6. Τα οχήµατα της εξόδου κατά τη µετάβαση έχουν σε λειτουργία τον αναγνωριστικό φανό και
τις σειρήνες, ποτέ όµως κατά την επιστροφή, µε εξαίρεση τα βαρέα οχήµατα που µπορούν να
έχουν το φανό σε λειτουργία.
7. Κατά τη µετάβαση σε συµβάν οι οδηγοί των πυροσβεστικών οχηµάτων συµµορφώνονται µε
τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις υποδείξεις των οργάνων της τροχαίας,
πλην όµως επιτρέπεται η παράβαση των διατάξεων αυτών σε περιπτώσεις που στον ίδιο τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται ρητά. Η ταχύτητα κίνησης των οχηµάτων είναι
ανάλογη µε τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν και ρυθµίζεται έτσι ώστε η άφιξη στον
προορισµό τους να είναι ασφαλής και έγκαιρη.
8. Όλα τα οχήµατα µιας εξόδου ακολουθούν στην πορεία τους την ίδια τάξη κατά τη µετάβαση
και επιστροφή και απαγορεύεται η διαφοροποίηση της σειράς κίνησής τους, εκτός από την
περίπτωση βλάβης σε κάποιο από αυτά ή όταν τούτο κρίνει ο επικεφαλής για λόγους
υπηρεσιακού συµφέροντος. Στην πρώτη περίπτωση ειδοποιείται ο Σταθµός και αποστέλλει
άλλο όχηµα, το οποίο παραλαµβάνει τους άνδρες και τους µεταφέρει στον τόπο του
συµβάντος.
9. Εάν κάποια έξοδος συναντήσει κατά τη µετάβασή της άλλο συµβάν, δεν σταµατάει αλλά
συνεχίζει για να φθάσει στο συµβάν, για το οποίο προορίζεται. Στην περίπτωση αυτή µπορεί
ο επικεφαλής της εξόδου ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες κατά την κρίση του να αφήσει ένα
όχηµα µε το πλήρωµά του για την αντιµετώπιση του νέου συµβάντος.
10.Τα οχήµατα κατά την επιστροφή υπόκεινται στους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Άρθρο 42
(Άρθρο 39 Π.∆. 8/1991)
Καθορισµός θέσεων οχηµάτων στον τόπο του συµβάντος
1. Η ευθύνη για τον καθορισµό της θέσης των οχηµάτων στον τόπο της πυρκαγιάς ή άλλου
συµβάντος, ανήκει αποκλειστικά στον επικεφαλής της εξόδου. Οι οδηγοί των οχηµάτων και οι
χειριστές των µηχανηµάτων ενηµερώνουν τον επικεφαλής για τις τυχόν λειτουργικές
αδυναµίες που θα προκύψουν στη λειτουργία του οχήµατος ή µηχανήµατος από την
τοποθέτηση ή ανάπτυξή του στο συγκεκριµένο χώρο.
2. Για τον προσδιορισµό των θέσεων των οχηµάτων ή µηχανηµάτων λαµβάνονται υπ’ όψη οι
εξής παράγοντες:
α. Η µορφολογία του εδάφους.
β. Η δυνατότητα άµεσης αποµάκρυνσης των οχηµάτων.
γ. Η ευχερής και ασφαλής λειτουργία και ανάπτυξή τους.
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δ. Η µη παρεµπόδιση διέλευσης άλλων οχηµάτων.
3. Οι κινητήρες των οχηµάτων είναι σε συνεχή λειτουργία µέχρι την τελική κατάσβεση της
πυρκαγιάς.
4. Οι σωλήνες των εγκαταστάσεων αριθµούνται από τον αυλό προς την αντλία.
5. Κατά την ενέργεια περιπολίας ή της προληπτικής πυροπροστασίας συγκεκριµένου χώρου το
όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να µπορεί
να επέµβει χωρίς την παραµικρή καθυστέρηση.
Άρθρο 43
(Άρθρο 40 Π.∆. 8/1991)
Βασικές ενέργειες στις πυρκαγιές - παροχές βοηθείας
1. Στις περιπτώσεις που κινδυνεύουν άτοµα από πυρκαγιά ή άλλη αιτία, η διάσωση ενεργείται
από οµάδα πυροσβεστών-διασωστών, οι οποίοι έχουν οριστεί από τον Αξιωµατικό
Υπηρεσίας µε κριτήρια τη σωµατική τους διάπλαση, την ψυχραιµία και τις λοιπές πνευµατικές
τους ιδιότητες.
2. Εάν χρειασθεί να γίνει εγκατάσταση για παροχή νερού απ’ ευθείας από υδροστόµιο και
υπάρχει η δυνατότητα, αυτή γίνεται από οµάδα πυροσβεστών µε τη βοήθεια του οδηγού.
Κατά την εγκατάσταση η οµάδα φροντίζει να εξασφαλίζει τους σωλήνες από τα διερχόµενα
οχήµατα και από κάθε άλλη αιτία που είναι δυνατόν να προκαλέσει φθορά ή καταστροφή
τους.
3. Οι φορητές κλίµακες χρησιµοποιούνται από ανάλογο αριθµό ανδρών που ορίζονται από τους
επικεφαλής της εξόδου. Για την ανάπτυξη, χρήση και σύµπτυξη της κλίµακας τηρούνται όλοι
οι κανόνες ασφαλείας.
4. Οι αντιπυρικές στολές, ή στολές αµµωνίας και οι αναπνευστικές συσκευές χρησιµοποιούνται
όταν επιβάλλεται απ’ όλους τους άνδρες της εξόδου.
5. Ο επικεφαλής της εξόδου για τη µεταβίβαση εντολών ή οδηγιών στις οµάδες εργασίας όπου
δεν µπορεί να παρευρίσκεται ο ίδιος, χρησιµοποιεί ασύρµατα µέσα ή πυροσβέστη ως
αγγελιοφόρο.
6. Σε περιπτώσεις µικρών πυρκαγιών, επιβάλλεται όπως στο στάδιο αναγνώρισης ο
επικεφαλής ακολουθείται από έναν υπαξιωµατικό ή πυροσβέστη, ο οποίος θα κρατεί
πυροσβεστήρα για την χρησιµοποίησή του στην κατάσβεση της µικροεστίας. Οι κάδοι
διάσωσης φέρονται από τους άνδρες της Α’ οµάδας προσβολής.
7. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω βασικών ενεργειών, εκτός από τους ορισµένους για την
εκτέλεση κάθε µιας απ’ αυτές, όλοι οι υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι να αλληλοβοηθούνται
µε την επίβλεψη και τις οδηγίες του επικεφαλής της εξόδου.
8. Ο επικεφαλής οχήµατος που ενεργεί προληπτική πυροπροστασία σε συγκεκριµένο χώρο,
µόλις εγκατασταθεί στη θέση του, ενηµερώνεται από τους αρµόδιους για την γενική
κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν, σε περιπτώσεις περιπολίας οφείλει να γνωρίζει
την περιοχή ευθύνης του και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτή.
Άρθρο 44
(Άρθρο 41 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα διευθύνοντος το κατασβεστικό έργο
1. Ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάµεων έχει την ευθύνη της διεύθυνσης και του
συντονισµού του κατασβεστικού έργου.
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2. Ενεργεί ταχεία αναγνώριση του χώρου, διαιρεί αυτόν σε τοµείς, ορίζει σε κάθε τοµέα
υπεύθυνο αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό και δίδει τις αναγκαίες γενικές οδηγίες αφού ιεραρχήσει
τις βασικές ενέργειες κατά προτεραιότητα.
3. Κατανέµει τις πυροσβεστικές δυνάµεις και τα οχήµατα στους τοµεάρχες, καθορίζει το
κατασβεστικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε τη φύση των υλικών που καίγονται
και επιβλέπει ο ίδιος στις ενέργειες διάσωσης.
4. Μεριµνά για την εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού και του απαραίτητου αριθµού και
είδους οχηµάτων και µηχανηµάτων και λοιπών κατασβεστικών υλικών και µέσων. Ιδιαίτερα
φροντίζει να υπάρχει επάρκεια νερού και αν είναι δυνατόν διατάσσει την εγκατάσταση για τη
συνεχή παροχή του από υδροστόµιο.
5. ∆ηµιουργεί προσωρινό κέντρο επιχειρήσεων από όπου και συντονίζει το κατασβεστικό έργο
και αποµακρύνεται απ’ αυτό, µόνο όταν ειδικές συνθήκες επιβάλλουν την παρουσία του σε
συγκεκριµένο σηµείο ή για να διαµορφώσει προσωπική αντίληψη της κατάστασης.
6. Μεριµνά για να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις εργασίας
στους άνδρες και παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλειά τους και αποφυγή
ατυχηµάτων σ’ αυτούς.
7. Απαγορεύει σε κάθε ξένο προς την Υπηρεσία παράγοντα να παρεµβαίνει στο έργο των
πυροσβεστών και µεριµνά ο ίδιος για το συντονισµό εργασιών όταν χρειάζεται η συµµετοχή
στο έργο και άλλων υπηρεσιών ή παραγόντων.
8. Απαγορεύει την παραµονή κάθε ατόµου στο χώρο διακίνησης και εργασίας του προσωπικού
και των οχηµάτων, µε τη βοήθεια των αστυνοµικών οργάνων και επιτρέπει µόνο σ’ αυτούς
που έχουν νόµιµο συµφέρον και δικαίωµα και όταν κατά την κρίση του η παρέµβασή τους δεν
δυσχεραίνει την εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου.
9. Έχει υποχρέωση να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποτροπή επέκτασης της
πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια, µεριµνώντας για την αποµάκρυνση των ατόµων απ’ αυτά εάν
επιβάλλεται.
10. Ενηµερώνεται συνέχεια από τους τοµεάρχες αξιωµατικούς για την εξέλιξη της επιχείρησης και
αναφέρει σχετικά στους προϊσταµένους του, σύµφωνα µε τις διαταγές που ισχύουν.
11. Μεριµνά για τη διοικητική υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου, τη δυνατότητα επιτόπιας
παροχής πρώτων βοηθειών στους άνδρες, την επισκευή µικροζηµιών στα οχήµατα και
µηχανήµατα, τον εφοδιασµό των οχηµάτων µε καύσιµα και λιπαντικά τη διάθεση στο
προσωπικό νερού, αναψυκτικών, γάλακτος και λοιπών ειδών διαφόρων αν είναι αναγκαίο.
12. Είναι υπεύθυνος για την κανονική εφαρµογή και υλοποίηση του σχεδίου επέµβασης αν
υπάρχει, καθώς και του σχεδίου αντικατάστασης προσωπικού όταν η φύση της πυρκαγιάς
επιβάλλει την παράταση των εργασιών πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των
υπαλλήλων ή οι ειδικές συνθήκες εργασίας επιβάλλουν την γρηγορότερη αντικατάσταση
λόγω υπερβολικής κόπωσης.
13. Όταν κρίνει σκόπιµο απελευθερώνει δυνάµεις προσωπικού και οχηµάτων που η παραµονή
τους στον τόπο του συµβάντος δεν είναι αναγκαία και διατάσσει την επιστροφή τους στο
Σταθµό. Μετά το τέλος της κατάσβεσης και πριν την αποχώρησή του από το συµβάν, ορίζει
και οργανώνει τις εργασίες της αποκάθαρσης και την οµάδα επαγρύπνησης.
14. Καλεί το ανακριτικό τµήµα να προσέλθει στον τόπο της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των
αιτίων της.
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Άρθρο 45
(Άρθρο 42 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα τοµεαρχών στις πυρκαγιές
1. Ο αξιωµατικός, πυρονόµος ή υπαξιωµατικός τοµεάρχης είναι υπεύθυνος για την καλή
εκτέλεση των εργασιών κατάσβεσης που γίνονται απ’ όλους τους άνδρες που εργάζονται
στον τοµέα ευθύνης του.
2. Καθορίζει τις θέσεις εγκατάστασης των αυλών και δίνει συγκεκριµένες και σαφείς οδηγίες
στους αυλοφόρους και τους άλλους άνδρες των οµάδων προσδιορίζοντας τα ακριβή σηµεία
προσβολής.
3. Μεριµνά για την ασφάλεια των ανδρών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και επιβλέπει να
εκτελούν όλοι τα καθήκοντά τους συνεργαζόµενοι ήσυχα και ανενόχλητα.
4. Επιβλέπει για τη συνεχή παροχή νερού στους αυλούς σύµφωνα µε τις ανάγκες των
αυλοφόρων και την κανονική θέση και λειτουργία των οχηµάτων και λοιπών εγκαταστάσεων.
5. Είναι υπεύθυνος για τη χρησιµοποίηση από τους άνδρες των αναπνευστικών συσκευών,
αντιπυρικών στολών ή στολών αµµωνίας αν είναι αναγκαίο και επιβλέπει ο ίδιος για το
σωστό τρόπο χρήσης τους.
6. Εξασφαλίζει κάθε δυνατή βοήθεια στους εργαζόµενους άνδρες του και µεριµνά να τους
διατίθενται όλα τα απαραίτητα υλικά, µέσα, συσκευές και λοιπά εργαλεία.
7. Κινείται συνέχεια στο τοµέα ευθύνης του και διαπιστώνει την πιστή τήρηση των οδηγιών του
προσπαθώντας να ικανοποιήσει κάθε αίτηµα των ανδρών που θα συνέβαλε στην
αποτελεσµατικότερη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
8. Απαγορεύει την παραµονή στον τοµέα ευθύνης του σε κάθε άτοµο ξένο προς την Υπηρεσία
και συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους τοµεάρχες για το συντονισµό των ενεργειών τους.
9. Ουδέποτε αποµακρύνεται από τον τοµέα του εκτός από τις περιπτώσεις που µεταβαίνει για
ενηµέρωση του διευθύνοντος το κατασβεστικό έργο ή για λήψη οδηγιών.
10.Εµφυχώνει τους άνδρες των οµάδων του µε ήρεµο τρόπο για την αποτελεσµατική και
έγκαιρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
11.Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει διάσωση ατόµων που κινδυνεύουν, µπαίνει ο ίδιος
επικεφαλής της οµάδας διάσωσης και συντονίζει όλες τις ενέργειες για την επίτευξη του
σκοπού αυτού.
12.∆ιατάσσει τη µετακίνηση των εγκαταστάσεων σε άλλα σηµεία του τοµέα ευθύνης του
ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες ή την προσωρινή παύση λειτουργίας τους αλλά ποτέ την
κατάργησή τους χωρίς την έγκριση της επικεφαλής.
Άρθρο 46
(Άρθρο 43 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα αρχηγού οµάδας προσβολής πυρκαγιάς
1. Οι αρχηγοί των οµάδων (αυλοφόροι) όταν φθάσουν στον τόπο της πυρκαγιάς ακολουθούν
τον επικεφαλής της εξόδου στην αναγνώριση και µόλις τους δοθεί απ’ αυτόν η εντολή για
εγκατάσταση τρέχουν προς το όχηµα, δίνουν τις σχετικές εντολές στους άνδρες των οµάδων
τους και αµέσως ενεργούν τις εγκαταστάσεις τοποθετώντας τους αυλούς που οι ίδιοι
χειρίζονται στα σηµεία που τους προσδιόρισε ο επικεφαλής.
2. Παίρνουν την κατάλληλη θέση για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προσβολή της
πυρκαγιάς, φροντίζοντας πάντα τα σηµεία που ευρίσκονται να τους παρέχουν την ευχέρεια
της µετακίνησης για την καλύτερη εκµετάλλευση της βολής και την ατοµική τους ασφάλεια.
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3. Φροντίζουν όπως το κατασβεστικό υλικό που εκτοξεύουν µε τους αυλούς τους, φθάνει και
προσβάλλει ακριβώς την εστία της πυρκαγιάς και χρησιµοποιούν έτσι τις βολές τους ώστε να
γίνεται πλήρης εκµετάλλευση των κατασβεστικών ικανοτήτων του.
4. Όταν χρησιµοποιούν νερό ακολουθούν και εφαρµόζουν για τη χρήση των βολών τους
γενικούς κανόνες κατάσβεσης.
5. Όταν είναι δυνατόν συνεργάζονται µε τους υπόλοιπους αυλοφόρους και συντονίζουν τις
βολές των αυλών τους για την καθολική και ταυτόχρονη προσβολή της πυρκαγιάς,
επιτυγχάνοντας τη γρήγορη κατάσβεσή της.
6. Οι αρχηγοί οµάδων προληπτικής πυροπροστασίας κατά την παραµονή των οµάδων στο
συγκεκριµένο χώρο φροντίζουν να γνωρίζουν οι άνδρες της οµάδας τους το αντικείµενο της
αποστολής τους, τον τρόπο ενέργειας σε περίπτωση ανάγκης, να µην αποµακρύνονται από
το όχηµα και γενικά να είναι σε διαρκή ετοιµότητα.
Άρθρο 47
(Άρθρο 44 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα υπαρχηγού οµάδας προσβολής πυρκαγιάς
1. Οι υπαρχηγοί των οµάδων προσβολής είναι άµεσοι βοηθοί των αυλοφόρων και ενεργούν
σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες τους. Όταν δοθεί η εντολή της εγκατάστασης αυλού στην
οµάδα τους, αναλαµβάνουν την υποχρέωση της εκτύλιξης και σύνδεσης των σωλήνων και
παίρνουν θέση δίπλα στους αυλοφόρους.
2. Βοηθούν τους αυλοφόρους στο έργο τους και µεριµνούν για την ασφάλειά τους. Τους
αντικαθιστούν στα καθήκοντά τους και τους ενηµερώνουν για την πορεία της πυρκαγιάς στον
τοµέα τους.
3. Μεταβιβάζουν τις παρατηρήσεις των αυλοφόρων στους βοηθούς των οµάδων και στους
οδηγούς των οχηµάτων των εγκαταστάσεων.
4. Εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ των αυλοφόρων και αποτελούν τους συνδέσµους
µεταξύ αυτών και των τοµεαρχών.
Άρθρο 48
(Άρθρο 45 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα βοηθού οµάδας προσβολής πυρκαγιάς
1. Οι βοηθοί των οµάδων ακολουθούν τις οδηγίες των υπαρχηγών για την εγκατάσταση των
αυλών και µαζί µ’ αυτούς ενεργούν την εκτύλιξη και σύνδεση των σωλήνων, εγκαθιστούν τα
δίκρουνα-τρίκρουνα και τα υπόλοιπα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ενέργεια της
εγκατάστασης.
2. Παρακολουθούν συνέχεια την εγκατάσταση και είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία και
την ασφάλειά της. Ενεργούν κάθε εργασία που είναι αναγκαία για την µετακίνηση επιµήκυνση ή σµίκρυνση της εγκατάστασης. Παρακολουθούν την παροχή νερού από τα
δίκρουνα-τρίκρουνα και ρυθµίζουν τη ροή των κρουνών τους σύµφωνα µε τις επιθυµίες των
αυλοφόρων.
3. ∆ίνουν στους αρχηγούς και υπαρχηγούς των αυλών κάθε εργαλείο ή µέσο απαραίτητο για
την κατάσβεση της πυρκαγιάς και φροντίζουν για την επανατοποθέτησή του στο όχηµα ή την
παράδοσή του στον υπεύθυνο οδηγό.
4. ∆ιαβιβάζουν στους αρχηγούς των οµάδων κάθε διαταγή ή οδηγία του τοµεάρχη και των
αυλοφόρων προς τους οδηγούς των οχηµάτων.
5. Κατά τη συσκευασία βοηθούν στη µεταφορά των σωλήνων και λοιπών ανταλλακτικών από
τον τόπο της πυρκαγιάς στα οχήµατα και βεβαιώνονται για την ολική συγκέντρωσή τους.
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Άρθρο 49
(Άρθρο 46 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα αρχιοδηγού στην πυρκαγιά
1. Ο αρχιοδηγός στον τόπο της πυρκαγιάς ρυθµίζει την κίνηση των οχηµάτων, φροντίζει για τον
ανεφοδιασµό τους σε νερό ή άλλο κατασβεστικό υλικό έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια και να
µη παρουσιάζονται δυσχέρειες στην εργασία των αυλών.
2. Είναι υπεύθυνος για την τροφοδότηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων σε καύσιµα και
λιπαντικά και φροντίζει για τη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την κανονική λειτουργία τους
και την αποφυγή ζηµιών.
3. Ευρίσκεται σε άµεση και συνεχή επαφή µε τους τοµεάρχες και τους οδηγούς και φροντίζει για
τον ανεφοδιασµό των οχηµάτων σε υλικά, µέσα και εργαλεία που είναι απαραίτητα για την
εκτέλεση του κατασβεστικού έργου.
4. Περιορίζεται στην τεχνική επίβλεψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων στην καθοδήγηση των
οδηγών και συµµορφώνεται µε τις διαταγές και οδηγίες του επικεφαλής.
5. Αναφέρει στον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάµεων για τις τυχόν βλάβες των
οχηµάτων και µηχανηµάτων και µεριµνά για την ταχεία αποκατάστασή τους.
Άρθρο 50
(Άρθρο 47 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα οδηγών οχηµάτων στην πυρκαγιά
1. Οι οδηγοί των οχηµάτων και µηχανηµάτων είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία των
οχηµάτων και είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες και διαταγές του
επικεφαλής της εξόδου και του αρχιοδηγού.
2. Είναι υποχρεωµένοι να γνωρίζουν το είδος των εργαλείων και εξαρτηµάτων που υπάρχουν
στο όχηµά τους και την ακριβή θέση τους σ’ αυτό. ∆ίδουν στους άνδρες των οµάδων όποιο
απ’ αυτά τους ζητηθεί και φροντίζουν να το επανατοποθετήσουν στη θέση του πριν την
αναχώρηση από τον τόπο του συµβάντος.
3. Παρακολουθούν τη λειτουργία του οχήµατος και της αντλίας και αναφέρουν τυχόν βλάβη ή
φθορά που παρουσιάζεται, στον επικεφαλής και στον αρχιοδηγό. Παρακολουθούν συνέχεια
τους άνδρες των οµάδων και συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις τους σχετικά µε την
αυξοµείωση της πίεσης στην αντλία ή τη χρησιµοποίηση ανάλογου κατασβεστικού υλικού.
4. ∆ιατηρούν τον κινητήρα του οχήµατος σε λειτουργία µέχρι να τελειώσουν οι κατασβεστικές
εργασίες και διακόπτουν αυτή ενδιάµεσα µόνο µετά από διαταγή του τοµεάρχη. Βοηθούν στη
συσκευασία των εγκαταστάσεων µετά το τέλος του κατασβεστικού έργου και όταν
επιστρέφουν στο Σταθµό αναφέρουν στον αρχιοδηγό κάθε βλάβη, φθορά ή απώλεια που
τυχόν παρουσιάσθηκε στο όχηµά τους και συµπληρώνουν στο δελτίο κίνησης του οχήµατος,
όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Άρθρο 51
(Άρθρο 48 Π.∆. 8/1991)
Συσκευασία και επιστροφή πυροσβεστικών εξόδων
1. Μετά το τέλος του κατασβεστικού έργου, όλοι οι υπάλληλοι συγκεντρώνουν τα εργαλεία και
ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν και τα παραδίδουν στους οδηγούς των οχηµάτων, οι
οποίοι τα τοποθετούν στις θέσεις τους. Οι σωλήνες πριν τυλιχτούν αποστραγγίζονται καλά. Η
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διαταγή της αναχώρησης δίδεται από τον επικεφαλής, οπότε οι άνδρες επιβιβάζονται στα
οχήµατα και κάθονται στις θέσεις τους κανονικά.
2. Όταν η έξοδος επιστρέψει στο Σταθµό, οι οδηγοί αντικαθιστούν τις βρεγµένες σωλήνες µε
άλλες, οι αρχιοδηγοί επιθεωρούν τα οχήµατα, επιβλέπουν για τη συµπλήρωση των καυσίµων
και λιπαντικών, τον εφοδιασµό µε ανάλογα κατασβεστικά υλικά και το γενικότερο εξοπλισµό
τους ώστε να είναι έτοιµα για νέα έξοδο.
3. Ο Αρχιοδηγός οφείλει να αναφέρει στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας, κάθε ανωµαλία ή βλάβη που
παρουσιάστηκε στα οχήµατα, εξαρτήµατα και λοιπά εργαλεία.
4. Ο επικεφαλής της εξόδου µετά την επάνοδο από την πυρκαγιά, υποβάλλει στη ∆ιοίκηση του
Σταθµού αναφορά, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα συµβάντα σύµφωνα µε τις διαταγές
που ισχύουν.
Άρθρο 52
(Άρθρο 49Π.∆. 8/11991)
Αµοιβαία ενίσχυση Πυροσβεστικών Σταθµών
1. Εάν ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάµεων κατά την αντιµετώπιση σοβαρού
συµβάντος διαπιστώσει ότι χρειάζεται ενισχύσεις σε προσωπικό ή οχήµατα και µηχανήµατα,
έχει την υποχρέωση να καλέσει αµέσως ενισχύσεις από το Σταθµό τους και από άλλους
Πυροσβεστικούς Σταθµούς της πόλης.
2. Σε περίπτωση σοβαρών και µεγάλων συµβάντων οι πόλεις των Αθηνών και του Πειραιά
θεωρούνται ως µία και επιβάλλεται η αµοιβαία συνδροµή τους.
3. Εάν οι δυνάµεις Σταθµού ασχολούνται µε την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή ευθύνης
του και υπάρξει ανάγκη κατάσβεσης και άλλης πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή, το έργο αυτό
αναλαµβάνει ο πλησιέστερος Πυροσβεστικός Σταθµός.
4. Με διαταγές των Περιφερειακών ∆ιοικητών ρυθµίζεται ο τρόπος αµοιβαίας υποστήριξης του
επιχειρησιακού έργου µεταξύ Υπηρεσιών της αυτής Περιφερειακής ∆ιοίκησης.
5. Με διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος ρυθµίζεται ο τρόπος αµοιβαίας
υποστήριξης του επιχειρησιακού έργου µεταξύ των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων, οι
διατιθέµενες για το σκοπό αυτό δυνάµεις σε προσωπικό και οχήµατα καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 53
(Άρθρο 50 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Προϊσταµένου Συνεργείου
1. Ο Προϊστάµενος του Συνεργείου έχει τις ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώµατα που
απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού για το ∆ιοικητή Πυροσβεστικού Σταθµού,
που εφαρµόζονται ανάλογα και γι’ αυτόν.
2. Εκτός από τα καθήκοντα της προηγούµενης παραγράφου ο Προϊστάµενος του Συνεργείου
έχει και τα εξής ειδικά καθήκοντα:
α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Περιφερειακό ∆ιοικητή ή τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώµατος για την έγκαιρη αποκατάσταση των ζηµιών και την ταχεία έξοδο των οχηµάτων
από το Συνεργείο.
β. ∆έχεται και διαβιβάζει ιεραρχικά κάθε εισήγηση σχετικά µε την προµήθεια διαφόρων
µηχανηµάτων και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση των εργασιών.
γ. Για τη µείωση του αριθµού των οχηµάτων ή µηχανηµάτων, που επισκευάζονται και είναι
ακινητοποιηµένα, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, ζητάει την έγκριση της Περιφερειακής
∆ιοίκησης ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος για την αφαίρεση ανταλλακτικών από
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άλλο ακινητοποιηµένο όχηµα και την τοποθέτησή του σε άλλο για τη γρήγορη επισκευή και
έξοδό του από το Συνεργείο µε τους εξής περιορισµούς:
(1)Η προµήθεια του ανταλλακτικού που θα αφαιρεθεί να είναι εξασφαλισµένη.
(2)Το ανταλλακτικό να χρεώνεται στο βιβλίο του οχήµατος που θα τοποθετηθεί και
(3)Η κατάσταση του ανταλλακτικού που θα αφαιρεθεί να υπολείπεται ελάχιστα από το
καινούργιο.
δ. Ζητάει από την προϊσταµένη του αρχή την έγκριση για τη χορήγηση από τη Γενική
Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού σώµατος των υλικών που είναι απαραίτητα για την
επισκευή κάποιου οχήµατος ή µηχανήµατος.
ε. Είναι υποχρεωµένος να παραδίδει τα άχρηστα υλικά που προέκυψαν από τις εργασίες
επισκευής ή κατασκευής, στη Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος όταν
πρόκειται για το Συνεργείο Αθηνών, για δε τα Συνεργεία των άλλων πόλεων, στις
διαχειρίσεις υλικών τους.
στ. Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλει στην προϊσταµένη του αρχή έκθεση σχετικά µε την
κατάσταση των µηχανηµάτων και εργαλείων του Συνεργείου, τις φθορές που έχουν
υποστεί, αντικαταστάσεις που έγιναν και ελλείψεις που υπάρχουν.
Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη συνέχεια στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Τηρεί µε ευθύνη του τα παρακάτω βιβλία:
(1) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
(2) Βιβλία Ηµερήσιων ∆ιαταγών.
(3) Βιβλίο διεκπεραιώσεως.
(4) Βιβλίο ηµερήσιας αναφοράς.
(5) Ατοµικά βιβλιάρια αξιωµατικών και κατωτέρων υπαλλήλων του Συνεργείου και
(6) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνει απαραίτητο ή διαταχθεί από τους προϊσταµένους του.
3. Ο Προϊστάµενος του Συνεργείου επιδιώκει τη στενή συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων του
Συνεργείου µε σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση της εργασίας του Συνεργείου.
4. Εκδίδει βασικές διαταγές και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών από τα
διάφορα τµήµατα, προτρέποντας τους υφισταµένους του στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και
εφευρετικότητας στην εκτέλεση της εργασίας τους.
5. Επιβλέπει προσωπικά για την εκτέλεση των διαταγών, την εφαρµογή των οδηγιών, τον
τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και για τη γενικότερη αποδοτικότητα του Συνεργείου,
φροντίζει να διαπιστώνει τις τυχόν παρατηρούµενες ελλείψεις και να θεραπεύει αυτές, µε τις
συµβουλές και την εκπαίδευση του προσωπικού, µε τη σωστή κατανοµή αυτού, µε την
κατάλληλη χρησιµοποίηση και συντήρηση των τεχνικών µέσων που διατίθενται.
6. ∆έχεται τις εισηγήσεις και προτάσεις των υφισταµένων του και αποφασίζει για κάθε θέµα που
προκύπτει και φέρει την ευθύνη για κάθε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων του
Συνεργείου.
7. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, καλή συντήρηση και λειτουργία των µηχανηµάτων,
εργαλείων και κάθε είδους υλικού του Συνεργείου.
8. Επιβλέπει όπως οι τεχνικοί του Συνεργείου εργάζονται αποκλειστικά στις εργασίες που τους
ανατίθενται και απασχολούνται συνέχεια τις εργάσιµες ώρες µε εργασίες κατασκευών,
επισκευών, συντήρησης και εκπαίδευσης.
9. Γνωµατεύει για κάθε τεχνικό θέµα, όταν καλείται από την ιεραρχία, προτείνοντας τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων για την καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση του Συνεργείου.
10. Προτείνει την προµήθεια διαφόρων µηχανηµάτων και εργαλείων, που θεωρεί απαραίτητα για
την καλή λειτουργία του Συνεργείου.
11. Ευθύνεται για κάθε ανωµαλία ή τεχνική έλλειψη του Συνεργείου, την οποία µπορούσε να
προβλέψει και να προλάβει ή να αποκαταστήσει αναφέροντας έγκαιρα στους προϊσταµένους
τους.
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12. Λαµβάνει γνώση της αλληλογραφίας, χαρακτηρίζει και διεκπεραιώνει αυτή που έχει σχέση µε
το αντικείµενό του σύµφωνα µε τις διαταγές που ισχύουν. Κατανέµει τα έγγραφα στους
τµηµατάρχες που είναι και υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται σ’
αυτά.
13. Ο Προϊστάµενος του Συνεργείου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον
ανώτερο ή αρχαιότερο απ’ τους αξιωµατικούς τεχνικούς.
Άρθρο 54
(Άρθρο 51 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα τµηµαταρχών Συνεργείου
1. Καθήκοντα τµηµαταρχών Συνεργείου εκτελούν αξιωµατικοί και πυρονόµοι τεχνικοί, οι οποίοι
τοποθετούνται µε την ηµερήσια διαταγή από τον Προϊστάµενο του Συνεργείου.
2. Ο Τµηµατάρχης είναι υπεύθυνος απέναντι στον προϊστάµενο του Συνεργείου για κάθε
εργασία που εκτελείται στο τµήµα του.
3. Οφείλει να γνωρίζει την τεχνική ικανότητα και επιδεξιότητα των ανδρών του τµήµατός του και
κατανέµει την εργασία σ’ αυτούς, καθορίζει το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και επιβλέπει
εάν οι εντολές και οδηγίες του τηρούνται µε ακρίβεια.
4. Αποφασίζει για την αντικατάσταση εξαρτηµάτων και βεβαιώνεται για την τοποθέτηση των
ανταλλακτικών στο επισκευαζόµενο όχηµα ή µηχάνηµα.
5. Εισηγείται στο τεχνικό γραφείο την προµήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την
επισκευή οχήµατος ή µηχανήµατος και προσυπογράφει το σχετικό προϋπολογισµό δαπάνης,
εφόσον αυτά δεν υπάρχουν στη Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος.
6. Είναι συνυπεύθυνος µε τους τεχνίτες για τη διαφύλαξη, συντήρηση και καλή χρησιµοποίηση
των χορηγουµένων στο τµήµα του, από τον προϊστάµενο του Συνεργείου εργαλείων και
υλικών.
7. Μπορεί να χρησιµοποιεί τους τεχνίτες του τµήµατός του κατά τέτοιο τρόπο ώστε ούτε φόρτος
εργασίας να παρατηρείται αλλά και οι χαρακτηριζόµενες σαν επείγουσες εργασίες να
εκτελούνται γρήγορα.
8. Στο τέλος κάθε µήνα ενεργεί επιθεώρηση στα µηχανήµατα και εργαλεία του τµήµατός του,
υποβάλλει λεπτοµερή έκθεση για την κατάστασή τους και προτείνει την αντικατάσταση των
ακατάλληλων.
9. Στους αξιωµατικούς-τεχνικούς µπορεί ν’ ανατεθούν και περισσότερα από ένα τµήµατα.
10.Οι αξιωµατικοί και πυρονόµοι-τεχνικοί τµηµατάρχες συµµετέχουν στις κατασκευαστικές ή
επισκευαστικές εργασίες των τµηµάτων τους µαζί µε τους λοιπούς τεχνικούς, εφόσον αυτό
είναι δυνατόν.
Άρθρο 55
(Άρθρο 52 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα τεχνικών
1. Καθήκοντα τεχνικών εκτελούν πυρονόµοι, υπαξιωµατικοί και πυροσβέστες τεχνικοί.
2. Εκτελούν τις διαταγές των τµηµαταρχών, ενεργούν σύµφωνα µε τις οδηγίες τους και είναι
υπεύθυνοι απέναντί τους για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση κάθε εργασίας που τους
ανατίθεται.
3. Ο τεχνίτης πρέπει να εργάζεται ευσυνείδητα, να συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους και
υφισταµένους του, να µεταδίδει τις γνώσεις του, να σέβεται τις γνώµες των άλλων τεχνικών
για να προάγεται η απόδοση στις εκτελούµενες εργασίες και να έχει πάντοτε υπόψη του ότι
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από την καλή εκτέλεση της εργασίας τους εξαρτάται η επιτυχία του κατασβεστικού και
διασωστικού έργου, πολλές φορές δε και αυτή η ζωή των συναδέλφων του.
4. Όταν κατά την πρόοδο της επισκευής διαπιστώνει βλάβη ή φθορά που δεν περιλαµβάνεται
στο προβλεπόµενο υπόδειγµα, ενηµερώνει τον τµηµατάρχη του και προβαίνει στην
επιδιόρθωσή της, εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά, διαφορετικά ακολουθεί την
προβλεπόµενη διαδικασία.
5. Εάν ο τµηµατάρχης ή ο τεχνίτης διαπιστώσει ότι φθορά ή βλάβη κάποιου ανταλλακτικού
προκλήθηκε από κακή χρήση ή λίπανση, το αναφέρει γραπτά στον προϊστάµενο του
Συνεργείου. Ο Προϊστάµενος διατάσσει τη σύγκληση της τεχνικής επιτροπής, που
αποφαίνεται για την αιτία της φθοράς και τους τυχόν υπεύθυνους, συντάσσοντας σχετικό
πρακτικό που υποβάλλεται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος.
6. Οι τεχνίτες ευθύνονται για τη διαφύλαξη και καλή χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων,
εργαλείων και λοιπών υλικών που τους έχει εµπιστευθεί η Υπηρεσία και χρησιµοποιούν αυτό
µόνο για το σκοπό που προορίζονται.
Άρθρο 56
(Άρθρο 53 Π.∆. 8/1991)
Είσοδος πυροσβεστικού οχήµατος ή µηχανήµατος στο Συνεργείο
1. Το όχηµα ή το µηχάνηµα που εισέρχεται για επισκευή, πρέπει να συνοδεύεται εάν είναι
δυνατόν από τον οδηγό ή χειριστή στα χέρια του οποίου σηµειώθηκε η βλάβη.
2. Ο συνοδός του οχήµατος ή µηχανήµατος πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σηµείωµα εισόδου
στο Συνεργείου „ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ“ που εκδίδεται
σύµφωνα µε τις διαταγές του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος που ισχύουν κάθε φορά.
3. Το όχηµα όταν εισέλθει στο Συνεργείο υποβάλλεται σε λεπτοµερειακό έλεγχο από τον ειδικό
τεχνίτη - επιθεωρητή του Συνεργείου και τους αρµόδιους τµηµατάρχες και πέρα από τα
αναφερόµενα στην „Εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήµατος“ τυχόν δε παρατηρήσεις
εγγράφονται σε ειδικό έντυπο. Ο προϊστάµενος του Συνεργείου, µε βάση το ειδικό αυτό
έντυπο και την παραπάνω εντολή, εκτιµά ελεύθερα για τη σκοπιµότητα της εισαγωγής ή όχι
του οχήµατος στο Συνεργείο και σε καταφατική περίπτωση καταχωρείται η εισαγωγή στο
βιβλίο εισερχοµένων οχηµάτων και µηχανηµάτων και ανοίγεται ειδική καρτέλα στην οποία
εγγράφονται όλα τα σχετικά µε την επισκευή του συγκεκριµένου οχήµατος, το χρόνο που θα
απαιτηθεί καθώς και οι βλάβες ή φθορές εξαρτηµάτων που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια
των εργασιών.
4. Όταν πρόκειται για γενική επισκευή του πυροσβεστικού οχήµατος ή µηχανήµατος ή για
κατασκευή πυροσβεστικών εξαρτηµάτων ή επιβατηγών ή φορτηγών οχηµάτων του
Πυροσβεστικού Σώµατος που δεν υπάγονται στην πάγια προκαταβολή συντήρησης
πυροσβεστικών οχηµάτων και για τα οποία απαιτείται µεγάλη δαπάνη, υποβάλλεται
προϋπολογισµός δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα αυτό.
5. Μετά το τέλος της επισκευής ο τµηµατάρχης συµπληρώνει την καρτέλα σηµειώνοντας στην
ειδική στήλη τα ονοµατεπώνυµα των τεχνιτών που επισκεύασαν το όχηµα και την παραδίδει
στο τεχνικό γραφείο.
Άρθρο 57
(Άρθρο 54 Π.∆. 8/1991, άρθρο 50 παρ.3 Π.∆. 426/1991)
Καθήκοντα Κυβερνήτη πυροσβεστικών πλοιαρίων
1. Σε θέσεις των Κυβερνητών πυροσβεστικών πλοιαρίων ορίζονται οι Αρχιπυροσβέστες,
Πυρονόµοι και Αξιωµατικοί Κυβερνήτες-Πλοηγοί από τους υπηρετούντες σε κάθε Λιµενικό
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

Πυροσβεστικό Σταθµό υπαγόµενοι στις άµεσες διαταγές του ∆ιοικητή του Πυροσβεστικού
Σταθµού.
Κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του ο κυβερνήτης δεν αποµακρύνεται από τη θέση του,
εκτελεί µε ακρίβεια και τάξη τη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του πλοιαρίου και είναι
υπεύθυνος απέναντι στο ∆ιοικητή για κάθε ανωµαλία ή καθυστέρηση που παρατηρείται.
Επιβλέπει για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων όλου του πληρώµατος και µεριµνά για
την εφαρµογή του προγράµµατος που αναφέρεται στη ναυτική εκπαίδευση του πληρώµατος.
Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, την ασφάλεια και καλή κατάσταση και λειτουργία του
πλοιαρίου και ενεργεί για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών και ελλείψεων.
Μετά την ώρα της αλλαγής της υπηρεσίας του πληρώµατος δεν εγκαταλείπει τη θέση του εάν
δεν παραδώσει κανονικά στον αντικαταστάτη του.
Είναι υπεύθυνος για την ταχεία και ασφαλή µετάβαση και επιστροφή του πλοιαρίου στο
σηµείο πυρκαγιάς.
Είναι υποχρεωµένος να γνωρίζει καλά τις ονοµασίες των διαφόρων θέσεων του λιµανιού και
τις λιµενικές εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να φαίνονται σε πίνακα που υπάρχει στο
πλοιάριο.
Εισηγείται στο ∆ιοικητή ή σε περίπτωση απουσίας του στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας του
Σταθµού τη χορήγηση ή όχι ολιγόωρης άδειας σε περίπτωση ανάγκης στους άνδρες του
πληρώµατος του πλοιαρίου του. Όµοια ενεργεί και στην περίπτωση που η ολιγόωρη άδεια µε
αντικατάσταση αφορά τον ίδιο.
Προνοεί για την αποµάκρυνση κάθε εµποδίου για την απρόσκοπτη και άµεση αναχώρηση
του πλοιαρίου κάθε στιγµή.
Είναι υπεύθυνος για την κίνηση του πλοιαρίου από το αγκυροβόλιό του, τουλάχιστον δύο
φορές την εβδοµάδα για την αποφυγή γρήγορης φυκίωσης των υφάλων του.
Τηρεί µε προσοχή και ενηµερώνει ιδιόχειρα µε µεγάλη χρονική ακρίβεια και σε συνεργασία µε
το Μηχανικό, το ηµερολόγιο του πλοιαρίου στο οποίο αναγράφονται µε λεπτοµέρεια οι
κινήσεις του σκάφους του, τα διανυθέντα µίλια, η ώρα εκκίνησης και επιστροφής, ο λόγος της
κίνησης, η καύσιµη ύλη που καταναλώθηκε και κάθε άλλο που έχει σχέση µε τη κίνηση ή
στάθµευση του πλοιαρίου. Ενηµερώνει µε το µηχανικό υπηρεσίας το βιβλίο κίνησης µηχανών
του πλοιαρίου.
Κατά την αλλαγή της υπηρεσίας του, συνυπογράφει µε το µηχανικό το ηµερολόγιο του
πλοιαρίου και το βιβλίο κίνησης µηχανών.
Είναι υπεύθυνος για την οδήγηση του πλοίου στην πυρκαγιά ή στο συγκεκριµένο σηµείο σε
περίπτωση άσκησης για τον τρόπο πλεύρισης, παραβολής ή προσέγγισης στο καιόµενο
πλοίο και για κάθε κίνηση του σκάφους. Για τις κινήσεις αυτές ενεργεί κατά την κρίση του, µη
υπακούοντας στις διαταγές ουδενός εάν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλεια του σκάφους.
Σε περίπτωση ανυπακοής για τους λόγους της προηγούµενης παραγράφου, είναι
υποχρεωµένος όταν επαναφέρει το πλοιάριο στο αγκυροβόλιό του, να υποβάλει γραπτή
αναφορά, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους διατυπώθηκε η άρνησή του. Τους
λόγους αυτούς αναγράφει και στο ηµερολόγιο του πλοιαρίου.
Ο κυβερνήτης του πυροσβεστικού πλοιαρίου ευθύνεται για τον έγκαιρο εφοδιασµό τους
σκάφους του µε πόσιµο νερό και για την καθαριότητα και απολύµανση των δεξαµενών όταν
αυτές έχουν ανάγκη, αναφέροντας έγκαιρα στο ∆ιοικητή του Σταθµού.
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Άρθρο 58
(Άρθρο 55 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα Μηχανικού πυροσβεστικών πλοιαρίων
1. Στην υπηρεσία µηχανικού πυροσβεστικού πλοιαρίου ορίζονται πλοηγοί µηχανικοί από τους
υπηρετούντες σε κάθε λιµενικό Πυροσβεστικό Σταθµό υπαγόµενοι στις άµεσες διαταγές του
Κυβερνήτη του πυροσβεστικού πλοιαρίου.
2. Κατά το διάστηµα της υπηρεσίας του, ο µηχανικός δεν αποµακρύνεται από τη θέση του ούτε
την εγκαταλείπει µετά την αλλαγή της φυλακής εάν δεν έλθει ο αντικαταστάτης του.
3. Κατανέµει το προσωπικό των βοηθών χειριστών µηχανικών στις ανάλογες εργασίες και τους
καθοδηγεί κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών, έχοντας την ευθύνη για κάθε συντήρηση,
επισκευή, καθαριότητα και λειτουργία στο χώρο του µηχανοστασίου.
4. Ευθύνεται για κάθε ανωµαλία ή τεχνική έλλειψη, που µπορούσε να προβλέψει και µεριµνά για
τον εφοδιασµό των απαραίτητων µέσων, εργαλείων και υλικών, για την απρόσκοπτη
λειτουργία των µηχανών και µηχανικών εγκαταστάσεων του πλοιαρίου.
5. Είναι υπεύθυνος για την άµεση θέση σε κίνηση των µηχανών του πλοιαρίου και την καλή
λειτουργία αυτών και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων του πλοιαρίου. Θέτει καθηµερινά σε
δοκιµαστική λειτουργία τις µηχανές του πλοιαρίου για µικρό χρονικό διάστηµα.
6. Στο τέλος του µήνα υποβάλλει στον κυβερνήτη του πλοίου έκθεση για την κατάσταση των
µηχανών, µηχανικών εγκαταστάσεων του πλοιαρίου, εργαλείων, τις φθορές που
παρατηρήθηκαν και τις αντικαταστάσεις που έγιναν.
7. Είναι υπεύθυνος για τον τρόπο λειτουργίας των µηχανών τις οποίες ρυθµίζει κατά την κρίση
του χωρίς να υποχρεούνται να συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις άλλων.
8. Είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασµό του πλοιαρίου µε υγρά καύσιµα και λιπαντικά και
αναφέρει έγκαιρα στον κυβερνήτη του πλοίου και το ∆ιοικητή της Υπηρεσίας τυχόν ελλείψεις.
Άρθρο 59
(Άρθρο 56 Π.∆. 8/1991)
Καθήκοντα χειριστή Βοηθού Μηχανικού
1. Οι πλοηγοί βοηθοί χειριστές µηχανικών υπάγονται στις άµεσες διαταγές των µηχανικών και
είναι υπεύθυνοι απέναντι σ’ αυτούς για την ποιοτική και ποσοτική έλλειψη κάθε εργασίας που
τους ανατίθεται.
2. Ευθύνονται για την καλή χρησιµοποίηση και συντήρηση των µηχανηµάτων, εργαλείων και
υλικών που τους διατίθενται για την εκτέλεση των εργασιών τους.
3. Μεριµνούν για την καλή συντήρηση των µηχανών του πλοιαρίου και εκτελούν τις
µικροεπισκευές σύµφωνα µε τις υποδείξεις και κατευθύνσεις των µηχανικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 60
(Άρθρο 1 Π.∆. 130/1991)
Γενικά περί πειθαρχίας
1. Με τον όρο πειθαρχία νοείται:
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

α. Η ενσυνείδητη, πρόθυµη και χωρίς αντιλογία υπακοή κάθε πυροσβεστικού υπαλλήλου
προς τους ανωτέρους του, καθώς και η άµεση εκτέλεση των διαταγών τους που αφορούν
στην εφαρµογή των νόµων, των κανονισµών και των διαταγών της Υπηρεσίας.
β. Ο σεβασµός των κατωτέρων προς τους ανωτέρους εντός και εκτός Υπηρεσίας.
γ. Η αξιοπρεπής και κόσµια συµπεριφορά των ανωτέρων προς τους κατωτέρους.
δ. Η πολιτισµένη και άψογη συµπεριφορά των πυροσβεστικών υπαλλήλων προς τους
πολίτες.
Η πειθαρχία σε καµία περίπτωση δεν έχει σκοπό τη µείωση της προσωπικότητας, ούτε
καταργεί την πρωτοβουλία, αλλά δηµιουργεί αρµονικές σχέσεις µεταξύ των ατόµων και
συντονίζει τις προσπάθειες για την αρµονική συνεργασία του προσωπικού προς εκπλήρωση
της υψηλής αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Η πειθαρχία είναι συνειδητή, όταν πηγάζει από τη συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της
ατοµικής τιµής, από τη συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρέωσης για εκπλήρωση
του κοινού έργου και του κοινού σκοπού και από τη σύνδεση του κατώτερου µε τον ανώτερο
µε δεσµούς σεβασµού και εµπιστοσύνης. Σε καµιά δε περίπτωση δεν πρέπει να πηγάζει από
το φόβο των ποινών ή την ελπίδα ανταµοιβών.
Οι διαταγές πρέπει να είναι νόµιµες, σαφείς, οριστικές και να διατυπώνονται µε ευπρέπεια και
σοβαρότητα. Οι αναφορές πρέπει να είναι βραχείες, σαφείς, ακριβείς και να διατυπώνονται
µε σεβασµό.
Ο ανώτερος είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της διαταγής του, ο δε κατώτερος έχει
υποχρέωση να εκτελεί µε ακρίβεια τη διαταγή που πήρε και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση
αυτής και για τις συνέπειες της µη εκτέλεσής της. Τυχόν παράπονα για δοθείσα διαταγή,
διατυπώνονται µόνο µετά την εκτέλεσή της και ποτέ πριν.
Όταν υπάλληλοι οµοιόβαθµοι ενεργούν από κοινού για εκτέλεση υπηρεσίας, η αρχαιότητα
έχει την ίδια ισχύ που έχει η διαφορά βαθµού. Το ίδιο ισχύει και όταν στις υπηρεσιακές
σχέσεις µεταξύ οµοιοβάθµων υπάρχει διοικητική υπαγωγή.
Κάθε πυροσβεστικός υπάλληλος είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις
του. Η µετατόπιση ευθύνης στον ανώτερο για παραλείψεις υφισταµένων είναι απαράδεκτη
και υπονοµεύει την πειθαρχία.
Άρθρο 61
(Άρθρο 2 Π.∆. 130/1991)
Έννοια πειθαρχικού παραπτώµατος

1. Πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί κάθε υπαίτια και καταλογιστική παράβαση του
υπηρεσιακού καθήκοντος, µε πράξη ή παράλειψη.
2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τις ισχύουσες διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, αποφάσεων
και τις διαταγές της Υπηρεσίας, καθώς και από την εντός και εκτός Υπηρεσίας διαγωγή, που
οφείλει να τηρεί ο πυροσβεστικός υπάλληλος.
Άρθρο 62
(Άρθρο 3 Π.∆. 130/1991, άρθρο 8 παρ.1 Π.∆. 123/1992)
Πειθαρχικά παραπτώµατα υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Πειθαρχικά παραπτώµατα, ανεξάρτητα από το αξιόποινο ή όχι αυτών, είναι τα παρακάτω
ενδεικτικά αναφερόµενα:
α. Έλλειψη πίστης, σεβασµού και αφοσίωσης στο Σύνταγµα, τους νόµους και το δηµοκρατικό
πολίτευµα.
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β. Κάθε ενέργεια που στρέφεται άµεσα ή έµµεσα στην υπονόµευση της έννοµης τάξης ή τη
συµµετοχή σε προπαγάνδα που τείνει στο σκοπό αυτό.
γ. Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε µορφής απεργία.
δ. Η βραδεία προσέλευση του υπαλλήλου για ανάληψη υπηρεσίας ή η πρόωρη αποχώρηση
απ’ αυτή.
ε. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση απάντησης σε αιτήσεις ιδιωτών ή δηµοσίων αρχών.
στ. Η ανάρµοστη και απρεπής συµπεριφορά προς ιδιώτες.
ζ. Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας.
η. Η απείθεια σε διαταγή που δόθηκε, η παράλειψη, η άρνηση, η παραµέληση ή παρέλκυση
εκτέλεσης υπηρεσίας που διατάχθηκε νόµιµα από ανώτερο.
θ. Η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η κατ’ επάγγελµα άσκηση εµπορίας ή τέχνης.
ι. Η έλλειψη αµεροληψίας και αντικειµενικότητας στις υπηρεσιακές ενέργειες.
ια. Η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για ευνοϊκή υπηρεσιακή µεταχείριση.
ιβ. Η αναξιοπρεπής διαγωγή εντός και εκτός υπηρεσίας.
ιγ. Η ανευλαβής ή αντιπειθαρχική συµπεριφορά.
ιδ. Η χωρίς άδεια ή αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ιε. Η µη αξιοπρεπής εµφάνιση και παράσταση και το αντικανονικό της στολής.
ιστ. Η αθέτηση υποχρεώσεων συνεπεία δανείων.
ιζ. Η σύναψη σχέσεων ή η αδικαιολόγητη συναναστροφή µε πρόσωπα κακής φήµης, καθώς
και η αδικαιολόγητη παραµονή σε χώρους η οποία προκαλεί δυσµενή σχόλια.
ιη. Η µέθη καθώς και η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών σε ώρα υπηρεσίας.
ιθ. Η χαρτοπαιξία ή η συµµετοχή σε απαγορευµένα παιγνίδια.
κ. Η µη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις συντήρησης, χρήσης ή διαχείρισης των υλικών
και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
κα. Η παραµέληση καθήκοντος.
κβ. Η οκνηρία, η αµέλεια, η ατελής ή µη έγκαιρη ή τυπική και αδιάφορη εκτέλεση της
υπηρεσίας καθώς και η υπαίτια χαµηλή υπηρεσιακή απόδοση.
κγ. Η διάπραξη εγκληµάτων κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης πλαστογραφίας,
δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
ψευδοµαρτυρίας,
ψευδούς
ανώµοτης
κατάθεσης,
συκοφαντικής
δυσφήµισης,
παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών και γενικά η διάπραξη κάθε εγκλήµατος
που από την αίτια, το είδος, τον τρόπο εκτέλεσης και τις λοιπές περιστάσεις µαρτυρεί
διαφθορά χαρακτήρα ή µειώνει την αξιοπρέπεια του πυροσβεστικού υπαλλήλου ή το
κύρος της Υπηρεσίας.
κδ. Κάθε παράλειψη αναφοράς πληροφορίας που αφορά τη διάπραξη παραπτώµατος ή το
δράστη αυτού, η οποιαδήποτε υπόθεση για την οποία υπάρχει υποχρέωση αναφοράς.
κε. Η µη άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.
κστ. Η δηµόσια, προφορική ή έγγραφη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης
Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε πυροσβεστικού υπαλλήλου µε εκφράσεις ή λόγους που
αποδεικνύουν έλλειψη σεβασµού ή µε σκόπιµη χρήση αβάσιµων επιχειρηµάτων.
κζ. Η χαλαρότητα, η αδράνεια και η αδιαφορία στη διοίκηση και η ανεπαρκής επίβλεψη των
υφισταµένων.
κη. Η µη ευσυνείδητη και αντικειµενική αξιολόγηση των υφισταµένων.
κθ. Ο αθέµιτος πλουτισµός ή οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που τείνει προς τέτοιο
σκοπό, ανεξάρτητα αν επήλθε ή όχι το αποτέλεσµα που σκοπείται.
λ. Η τραχεία ή πιεστική συµπεριφορά.
λα. Η υπέρβαση καθήκοντος.
λβ. Η σύναψη χρεών µε κατώτερους στο βαθµό υπαλλήλους καθώς και η ροπή στη σύναψη
χρεών.
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λγ. Η µη απονοµή του οφειλόµενου χαιρετισµού και η µη τήρηση των τύπων εκδήλωσης
σεβασµού προς τους ανώτερους και τα εθνικά σύµβολα.
λδ. Η αποσιώπηση παραπόνων των κατωτέρων που διατυπώθηκαν εγγράφως και η απρεπής
συµπεριφορά προς αυτούς.
λε. Η αδικαιολόγητη και µε πείσµα εµµονή στην υποβολή αίτησης για θέµα, για το οποίο έχει
ήδη αποφανθεί αρνητικά η Υπηρεσία.
λστ. Η υπέρβαση της ιεραρχίας.
λζ. Κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι αντίθετη προς την εντιµότητα, την ευθύτητα, την
ειλικρίνεια και τα χρηστά ήθη ή µαρτυρεί έλλειψη υπηρεσιακής αγωγής και ευθύνης.
λη. Ο χρηµατισµός µε τη µορφή δώρου και η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής παροχής που
δεν συνιστά δωροληψία, αλλά όµως προέρχεται από πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο
της υπηρεσιακής δράσης του πυροσβεστικού υπαλλήλου.
λθ. Η ψευδής αναφορά, κατάθεση ή δήλωση από πρόθεση ενώπιον οποιασδήποτε
Υπηρεσίας για ιδιώτη ή οι κακόβουλοι υπαινιγµοί ή γνώµες, κατά οποιουδήποτε
πυροσβεστικού υπαλλήλου ανεξάρτητα αν συνεπάγονται ή όχι ποινική δίωξη.
µ. Η παράλειψη παροχής συνδροµής από πυροσβεστικό υπάλληλο, σε συµβάν που έχει
σχέση µε την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος ανεξάρτητα αν βρίσκεται ή όχι σε
Υπηρεσία καθώς και η σύσταση οµάδας µε σκοπό την οµαδική αποχή από την εκτέλεση
διατεταγµένης Υπηρεσίας ή οφειλόµενου καθήκοντος.
µα. Η από πρόθεση ή αµέλεια πράξη ή παράλειψη µε αποτέλεσµα τη βλάβη συναδέλφων του
ή της Υπηρεσίας.
µβ. Η µε οποιοδήποτε τρόπο εκδήλωση των πολιτικών πεποιθήσεων των υπαλλήλων κατά το
χρόνο παραµονής στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθώς και κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
µδ. Η δηµοσίευση στον τύπο ή άλλο µέσο, πληροφοριών που αφορούν εσωτερικά θέµατα της
Υπηρεσίας ή έχουν σχέση µε την ιδιωτική ή υπηρεσιακή ζωή των πυροσβεστικών
υπαλλήλων.
µε. Η χρησιµοποίηση της πυροσβεστικής ιδιότητας για εξυπηρέτηση των συµφερόντων των
ιδίων ή προκειµένων σ’ αυτούς προσώπων.
µστ. Κάθε πράξη ή παράλειψη που προκάλεσε βλάβη, φθορά ή απώλεια υλικού της
Υπηρεσίας.
µζ. Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τους νόµους, τους κανονισµούς και τις
διαταγές της Υπηρεσίας.
µη. Η εγκατάλειψη θέσης ή η χωρίς άδεια αποµάκρυνση από συγκεκριµένο χώρο στον οποίο
τοποθετήθηκε να εκτελέσει συγκεκριµένη υπηρεσία ή έργο.
µθ. Η προσποίηση ασθένειας µε σκοπό την αποφυγή εκτέλεσης υπηρεσίας.
2. ∆ιατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα διατηρούνται σε ισχύ.
3. Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ισχύουν ως ειδικές ποινικές διατάξεις οι
προβλεπόµενες από τα άρθρα 10 µέχρι και 18 του Ν. 6015/1934 (Α’ 46).
Άρθρο 63
(Άρθρο 4 Π.∆. 130/1991)
Πειθαρχικές ποινές
1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, που
καταχωρούνται στα ατοµικά τους έγγραφα:
α. Παρατήρηση.
β. Επίπληξη.
γ. Πρόστιµο µέχρι ένα µηνιαίο βασικό µισθό του τιµωρουµένου.
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δ. Αργία µε πρόσκαιρη παύση.
ε. Αργία µε απόλυση.
στ. Απόταξη.
2. Η παρατήρηση, η επίπληξη και το πρόστιµο είναι κατώτερες πειθαρχικές ποινές.
3. Οι αργίες και η απόταξη είναι ανώτερες πειθαρχικές ποινές. Τα παραπτώµατα, η διαδικασία
βεβαίωσής τους και η διαδικασία επιβολής των ποινών αυτών στο πυροσβεστικό
προσωπικό, καθορίζονται στις διατάξεις των Ν.∆. 343/69 και 935/71, όπως τροποποιήθηκαν
µεταγενέστερα.
4. Οι κατώτερες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στο πυροσβεστικό προσωπικό για
παραπτώµατα του προηγούµενου άρθρου εφόσον αυτά λόγω της βαρύτητας, του τρόπου και
των συνθηκών τέλεσης, δεν επισύρουν την επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής κατά τους
ορισµούς των διατάξεων του Ν.∆. 343/69 και 935/71 και ειδικότερα:
α. Η παρατήρηση επιβάλλεται για ελαφρά παραπτώµατα για τα οποία κρίνεται ότι δεν είναι
αναγκαία η επιβολή βαρύτερης πειθαρχικής ποινής λόγω της φύσης του παραπτώµατος,
των συνθηκών τέλεσης, του χαρακτήρα και της διαγωγής του υπαιτίου.
β. Η επίπληξη επιβάλλεται για ελαφρά παραπτώµατα όταν διαπράττονται από αµέλεια και
αφορούν κυρίως την εκτέλεση καθηκόντων, τη συµπεριφορά, την τάξη, την εµφάνιση και
την παράσταση γενικά του πυροσβεστικού υπαλλήλου, εντός και εκτός της Υπηρεσίας.
γ. Το πρόστιµο επιβάλλεται για σοβαρότερα παραπτώµατα περί την εκτέλεση των
καθηκόντων, τη συµπεριφορά, την τάξη, την εµφάνιση και την παράσταση γενικά του
πυροσβεστικού υπαλλήλου, εντός και εκτός της Υπηρεσίας.
Άρθρο 64
(Άρθρο 5 Π.∆. 130/1991)
∆ιάρκεια πειθαρχικής ευθύνης
1. Η πειθαρχική ευθύνη αρχίζει µε την κατάταξη ή το διορισµό του υπαλλήλου, παύει δε µε την
µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την Υπηρεσία, οπότε παύει αν έχει αρχίσει η
πειθαρχική δίωξη.
2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούµενης παραγράφου, η πειθαρχική δίωξη συνεχίζεται και µετά την
αποχώρηση από την Υπηρεσία, αλλά µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις
διατάξεις των Ν.∆. 343/69 και Ν.∆. 935/71. Στις περιπτώσεις αυτές αν το ανακριτικό
συµβούλιο αποφασίσει για την επιβολή στον εγκαλούµενο ποινής αργίας, η ποινή δεν
εκτελείται, αλλά απλώς η απόφαση του ανακριτικού συµβουλίου καταχωρείται στο ατοµικό
βιβλιάριο του εγκαλούµενου. Αν αυτός επανέλθει στην ενεργό υπηρεσία τότε εκτελείται και η
ποινή. Αν το ανακριτικό συµβούλιο αποφασίσει την επιβολή απόταξης, η ποινή αυτή
εκτελείται και έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του τιµωρηθέντα από τα στελέχη της εφεδρείας.
Άρθρο 65
(Άρθρο 6 Π.∆. 130/1991)
Πειθαρχική ευθύνη για παραπτώµατα που τελέσθηκαν πριν την κατάταξη
1. Πυροσβεστικός υπάλληλος ο οποίος κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του στο
∆ηµόσιο Τοµέα διέπραξε πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο δεν εκδικάσθηκε στην
προγενέστερη Υπηρεσία του, διώκεται πειθαρχικά, εφόσον το παράπτωµα δεν
παραγράφηκε. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος που διανύθηκε µέχρι την κατάταξή του στο
Πυροσβεστικό Σώµα, εφόσον δεν υπερβαίνει τη διετία, δεν υπολογίζεται για τη συµπλήρωση
της παραγραφής.
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2. Η από πυροσβεστικό υπάλληλο, κατά τη διάρκεια συµµετοχής του σε διαγωνισµό για την
κατάταξή του στο Πυροσβεστικό Σώµα και µέχρι την κατάταξή του ή το διορισµό του, τέλεση
παράνοµης πράξης, που έχει σχέση µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ή µε τις
προϋποθέσεις κατάταξής του, ανεξάρτητα αν αποτελεί ποινικό αδίκηµα, συνιστά και
πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος.
Άρθρο 66
(Άρθρο 7 Π.∆. 130/1991)
Παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωµάτων
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρον κατώτερη πειθαρχική ποινή παραγράφονται
µετά ένα έτος, από τότε που διαπράχθηκαν. Αυτά που επισύρον ανώτερη πειθαρχική ποινή
παραγράφονται µετά πέντε έτη από τότε που διαπράχθηκαν.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται αν δεν
παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του ποινικού αδικήµατος.
3. Οι κατά του υπαλλήλου απευθυνόµενες πράξεις για πειθαρχική δίωξη του παραπτώµατος
διακόπτουν την παραγραφή. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται
επίσης µε την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος που αποσκοπεί στην απόκρυψη του
πρώτου ή τη µαταίωση της πειθαρχικής του δίωξης. Πειθαρχικό παράπτωµα που
παραγράφηκε λαµβάνεται υπόψη ως επιβαρυντικό στοιχείο για την επιµέτρηση της ποινής,
κατά την τιµωρία άλλου συναφούς πειθαρχικού παραπτώµατος.

Άρθρο 67
(Άρθρο 8 Π.∆. 130/1991)
Λόγοι µη αίροντες την πειθαρχική ευθύνη
1. Η προαγωγή πυροσβεστικού υπαλλήλου δεν αίρει την πειθαρχική ευθύνη αυτού για
παραπτώµατα προγενέστερα της προαγωγής.
2. Σε περίπτωση αµνηστίας, αποκατάστασης, χάριτος ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο άρσης του
κολασίµου ή άρσης ή µεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το
πειθαρχικώς κολάσιµο της πράξης.
Άρθρο 68
(Άρθρο 9 Π.∆. 130/1991)
∆εδικασµένο - Μη συρροή ποινών
1. Ο πυροσβεστικός υπάλληλος δε διώκεται για δεύτερη φορά για το αυτό πειθαρχικό
παράπτωµα.
2. Για το αυτό πειθαρχικό παράπτωµα µία ποινή επιβάλλεται.
3. Με την αυτή απόφαση µία µόνο ποινή επιβάλλεται.
4. Για συρρέοντα παραπτώµατα που τελέσθηκαν στον ίδιο χρόνο και τόπο από τον ίδιο
πυροσβεστικό υπάλληλο, επιβάλλεται µία ποινή. Αν ένα ή περισσότερα από τα συρρέοντα
παραπτώµατα περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας µετά την επιβολή ποινής για µερικά από
αυτά, αίρεται η ποινή που επιβλήθηκε και επιβάλλεται µία συνολική ποινή για όλα τα
συρρέοντα παραπτώµατα. Αν τα παραπτώµατα αυτά είναι, κατά την κρίση αυτού που ασκεί
την πειθαρχική εξουσία, ασήµαντα σε σχέση µε το παράπτωµα ή τα παραπτώµατα για τα
οποία επιβλήθηκε η ποινή, δεν αίρεται αυτή και ούτε επιβάλλεται άλλη ποινή.
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Άρθρο 69
(Άρθρο 10 Π.∆. 130/1991)
Βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωµάτων – Καταγγελίες
1. Η βεβαίωση των πειθαρχικών παραπτωµάτων αποτελεί καθήκον κάθε βαθµοφόρου του
Πυροσβεστικού Σώµατος, παράλειψη δε του καθήκοντος αυτού συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα.
2. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα των πυροσβεστικών υπαλλήλων διαπιστώνονται µε
αυτοπρόσωπο αντίληψη από αυτόν που ασκεί την πειθαρχική δίωξη ή αναφορά ή έγγραφο
άλλων αρχών ή αναφορές ιδιωτών ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο.
3. Η εναντίον πυροσβεστικών υπαλλήλων καταγγελία για πειθαρχικά παραπτώµατα γίνεται
πάντοτε εγγράφως. Όταν η καταγγελία γίνεται προφορικά υποδεικνύεται στον καταγγέλλοντα
να συντάξει σχετική αναφορά.
4. Ο πολίτης που καταγγέλλει παράπτωµα να καταθέσει ενόρκως ενώπιον του ενεργούντος
Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση σχετικά µε αυτό το παράπτωµα λογιζοµένων των καταγγελιών
του ως αβάσιµων σε περίπτωση µη προσέλευσης του. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι
προτεινόµενοι από τον καταγγέλλοντα µάρτυρες.
5. Ανώνυµες καταγγελίες δεν µπορούν να θεµελιώσουν πειθαρχικό παράπτωµα.
6. Αφορµή για πειθαρχική δίωξη µπορεί να δώσει µόνο καταγγελία που αναφέρεται σε γεγονότα
που έχουν σχέση µε την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος και την από µέρους του
πυροσβεστικού υπαλλήλου εκπλήρωση των καθηκόντων του που απορρέουν απ’ αυτήν.
Άρθρο 70
(Άρθρο 11 Π.∆. 130/1991)
Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
1. Αρµόδιοι για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης για παραπτώµατα που επισύρον κατώτερες
πειθαρχικές ποινές είναι:
α. Ο Υπουργός.
β. Ο Αρχηγός.
γ. Οι Υπαρχηγοί.
δ. Οι αξιωµατικοί όταν είναι διοικητές ή προϊστάµενοι Υπηρεσιών για όλους τους κατώτερους
ή νεωτέρους τους που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτούς.
2. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωµάτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων ενεργείται
αυτεπάγγελτα από τον έχοντα το δικαίωµα άσκησης αυτής, µε βάση τα στοιχεία που
περιέχονται σ’ αυτόν.
3. Αυτός που ασκεί την πειθαρχική δίωξη υποχρεούται στην άσκηση αυτής εφόσον τα στοιχεία
που περιήλθαν σε γνώση του δύνανται να στηρίξουν αυτήν.
4. Αυτός που ασκεί την πειθαρχική δίωξη δύναται, για τον έλεγχο των στοιχείων που
περιέρχονται σ’ αυτόν και την εκτίµηση της ύπαρξης των λόγων προς άσκηση της
πειθαρχικής δίωξης;
α. Να ζητά την παροχή εξηγήσεων, προφορικά ή έγγραφα από αυτόν που φέρεται ότι
υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωµα.
β. Να διατάσσει την ενέργεια προφορικής διοικητικής εξέτασης ή να εισηγείται την έκδοση
διαταγής προς ενέργεια αυτής, κατά τις οικείες διατάξεις.
γ. Να προβαίνει σε κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια.
5. Αν τα στοιχεία που περιέρχονται σ’ αυτόν, που ασκεί την πειθαρχική δίωξη, καθώς και αυτά
που συλλέγει ο ίδιος δεν πιθανολογούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος ή τα
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βεβαιούµενα ως πραγµατικά περιστατικά δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα. Η υπόθεση
τίθεται απ’ αυτόν, κατόπιν αιτιολόγησης, στο αρχείο.
6. Για ελαφρά παραπτώµατα, η δίωξη υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια αυτού που την ασκεί, ο
οποίος για την απόφασή του αυτή, λαµβάνει υπόψη, το συµφέρον της Υπηρεσίας και την όλη
διαγωγή του υπαλλήλου εντός και εκτός Υπηρεσίας αιτιολογώντας τη σχετική απόφασή του.
Στην περίπτωση αυτή κάνει σύσταση και καταχωρεί την απόφαση του αυτή αιτιολογηµένη
στην Ηµερήσια ∆ιαταγή.
Άρθρο 71
(Άρθρο 12 Π.∆. 130/1991)
Κλήση σε απολογία – Απολογία
1. Για την έκδοση απόφασης επιβολής ποινής είναι η αναγκαία πάντοτε η προηγούµενη κλήση
σε απολογία του πυροσβεστικού υπαλλήλου.
2. Η κλήση σε απολογία περιέχει:
α. Τα στοιχεία του διωκόµενου πυροσβεστικού υπαλλήλου (βαθµός, αριθµός µητρώου,
επώνυµο, όνοµα και πατρώνυµο).
β. Πλήρη και ακριβή προσδιορισµό των πράξεων ή των παραλείψεων οι οποίες
στοιχειοθετούν το αποδιδόµενο σ’ αυτόν παράπτωµα.
γ. Τον τόπο και χρόνο τέλεσης της πράξης ή της παράλειψης.
δ. Την αναγραφή τυχόν ειδικών περιστατικών ή συνθηκών κάτω από τις οποίες τελέσθηκαν
οι πράξεις ή οι παραλείψεις.
ε. Τις διατάξεις που προβλέπουν τα παραπτώµατα.
3. Με την κλήση σε απολογία τάσσεται εύλογη προθεσµία προς υποβολή έγγραφης απολογίας,
η οποία δε δύναται να υπερβεί τις 48ώρες.
4. Στην κλήση σε απολογία αναγράφεται ο τόπος και η ηµεροµηνία σύνταξης. Η κλήση
υπογράφεται από αυτόν που ασκεί την πειθαρχική δίωξη ή ενεργεί Ένορκη ∆ιοικητική
Εξέταση και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα της Υπηρεσίας εκτός από την περίπτωση που η
κλήση σε απολογία δίδεται από ενεργούντα Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση. Συντάσσεται σε δύο
αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο τίθεται στον οικείο φάκελο και το δεύτερο επιδίδεται στον
εγκαλούµενο, µε αποδεικτικό επίδοσης, που συντάσσεται επί του πρώτου αντιτύπου.
5. Σε περίπτωση που ο εγκαλούµενος αρνείται να παραλάβει την κλήση ή να υπογράψει το
αποδεικτικό, αυτός που ενεργεί την επίδοση κάνει σχετική µνεία σ’ αυτό, αφού προσβάλει ένα
µάρτυρα, ο οποίος προσυπογράφει στο αποδεικτικό.
6. Αν ο εγκαλούµενος δεν υποβάλλει µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε την απολογία του,
δε δηµιουργείται κώλυµα για τη συνέχιση της πειθαρχικής διαδικασίας. Η απολογία που
δικαιολογηµένα υποβάλλεται εκπρόθεσµα αλλά εντός της ταχθείσης προθεσµίας, η οποία
αρχίζει από τη στιγµή που θα εκλείψει το κώλυµα και πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης,
λαµβάνεται υπόψη.
7. Η απολογία υποβάλλεται πάντοτε εγγράφως και συντάσσεται σε ύφος σεµνό και πειθαρχικό,
ο δε απολογούµενος πρέπει να περιορίζεται στα ερωτήµατα που τίθενται σ’ αυτόν και να µην
εκτρέπεται σε κρίσεις και σχόλια σε βάρος των προϊσταµένων του ή άλλες αντιπειθαρχικές
εκφράσεις ή να αναφέρεται σε άσχετα µε το παράπτωµά του θέµατα.
8. Αν στην απολογία περιέχονται αντιπειθαρχικές εκφράσεις, κρίσεις ή σχόλια σε βάρος
προϊσταµένων αυτά αποτελούν ξεχωριστό πειθαρχικό παράπτωµα.
9. Η κλήση σε απολογία, εκτός της περίπτωσης που γίνεται κατά τη διαδικασία Ένορκης
∆ιοικητικής Εξέτασης λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου.
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Άρθρο 72
(Άρθρο 13 Π.∆. 130/1991)
Πειθαρχική δικαιοδοσία
1. Την πειθαρχική δικαιοδοσία στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ασκούν οι κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 70 του παρόντος αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
2. Οι ποινές της παρατήρησης και της επίπληξης επιβάλλονται από τους αναφερόµενους στην
παράγραφο 1 του άρθρου 70 του παρόντος και µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σ’
αυτό.
3. Η ποινή του προστίµου επιβάλλεται ως εξής:
α. Ο Υπουργός µέχρι ένα µηνιαίο βασικό µισθό (Μ.Β.Μ.).
β. Ο Αρχηγός µέχρι 9/10 ενός (Μ.Β.Μ.).
γ. Οι Αντιστράτηγοι – Υπαρχηγοί και οι Υποστράτηγοι µέχρι 8/10 ενός (Μ.Β.Μ.) (παρ.1 αρ. 3
Π. ∆. 118/2005 (Α΄175).
δ. Οι Αρχιπύραρχοι µέχρι 7/10 ενός (Μ.Β.Μ.).
ε. Οι Πύραρχοι µέχρι 6/10 ενός (Μ.Β.Μ.).
στ. Οι Αντιπύραρχοι µέχρι 5/10 ενός (Μ.Β.Μ.).
ζ. Οι Επιπυραγοί µέχρι 4/10 ενός (Μ.Β.Μ.).
η. Οι Πυραγοί µέχρι 3/10 ενός (Μ.Β.Μ.).
θ. Οι Υποπυραγοί µέχρι 2/10 ενός (Μ.Β.Μ.).
ι. Οι Ανθυποπυραγοί µέχρι 1/10ενός (Μ.Β.Μ.).
4. Η παραπάνω πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται από τους από το βαθµό του Υποστρατήγου
και κάτω εφόσον αυτοί είναι διοικητές ή προϊστάµενοι Υπηρεσιών σε όλους τους κατωτέρους
ή νεωτέρους τους που ανήκουν διοικητικά σ’ αυτούς.
5. Για το πειθαρχικό παράπτωµα που διαπιστώνεται και καταλογίζεται η ποινή που πρέπει να
επιβληθεί και η επιµέτρηση αυτής προσδιορίζονται:
α. Από τη βαρύτητα του παραπτώµατος και ιδιαίτερα από την επίδραση που είχε αυτό στην
εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας.
β. Από το βαθµό, το χρόνο υπηρεσίας, το χαρακτήρα, την προηγούµενη διαγωγή και την
επαγγελµατική απόδοση του υπαλλήλου.
γ. Από τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε και γενικά τις επικρατούσες
συνθήκες κατά το χρόνο της τέλεσής του.
δ. Από τη µορφή υπαιτιότητας (δόλος ή αµέλεια) και σε περίπτωση που διαπράχθηκε από
αµέλεια, το βαθµό αυτής.
6. Αν αυτός που ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο κρίνει ότι τα πραγµατικά περιστατικά που
αποδείχθηκαν δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωµα ή ότι αυτά δε δύνανται να επισύρον
πειθαρχική ποινή λόγω παραγραφής ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, θέτει την υπόθεση
στο αρχείο αιτιολογώντας εγγράφως την κρίση του.
Άρθρο 73
(Άρθρο 14 Π.∆. 130/1991)
Επικύρωση - Αυξοµείωση - Άρση ποινών
1.Αρµόδιοι για την επικύρωση των κατωτέρων πειθαρχικών ποινών είναι:
α. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης για τις ποινές των ανωτάτων Αξιωµατικών.
β. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος για τις ποινές των ανωτέρων και κατωτέρων
Αξιωµατικών.
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2.

3.
4.
5.

6.

γ. Οι Υπαρχηγοί για τις ποινές όλων των υπαλλήλων από το βαθµό του Πυροσβέστη µέχρι
και του Πυρονόµου που επιβάλλονται το πρώτον από τους Περιφερειακούς ∆ιοικητές και
τους ∆ιοικητές των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώµατος.
δ. Οι Περιφερειακοί ∆ιοικητές για τις ποινές των Πυροσβεστών - Υπαξιωµατικών και
Πυρονόµων που υπάγονται στη διοικητική τους αρµοδιότητα.
Όλοι οι ιεραρχικά προϊστάµενοι µέχρι και τους αρµοδίους για την επικύρωση των ποινών
µέσα στα πλαίσια της πειθαρχικής δικαιοδοσίας τους, δικαιούνται να εγκρίνουν, επαυξάνουν,
µειώνουν ή αίρουν την ποινή που επιβλήθηκε τροποποιώντας κατά περίπτωση το αιτιολογικό
της. Αν για τη διαµόρφωση ορθής κρίσης, κρίνουν αναγκαία την εξακρίβωση κάποιου
περιστατικού, έχουν το δικαίωµα, πριν εγκρίνουν την ποινή να ενεργήσουν ή να διατάξουν
την ενέργεια σχετικής έρευνας.
Οι ποινές που επικυρώνονται, δεν υπόκεινται πλέον σε άλλο έλεγχο, και διαβιβάζονται
αρµοδίως για να καταχωρηθούν στα ατοµικά βιβλιάρια του υπαλλήλου.
Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος, έχουν το δικαίωµα µε
σχετική αιτιολογηµένη πράξη, που να στηρίζεται σε γεγονότα, πλήρως διαπιστωµένα, να
επιβάλουν ποινή για πράξη που δεν κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέα από υφιστάµενό τους.
∆εν υπόκεινται σε επικύρωση:
α. Οι ποινές που επιβάλλει ο Υπουργός σ’ όλο το πυροσβεστικό προσωπικό.
β. Οι ποινές που επιβάλλει ο Αρχηγός του Σώµατος στους ανωτέρους και κατωτέρους
Αξιωµατικούς και στους κατωτέρους υπαλλήλους.
γ. Οι ποινές που επιβάλλει ο Υπουργός στους κατωτέρους υπαλλήλους και Πυρονόµους.
Ποινή που επιβλήθηκε σε υπάλληλο του Πυροσβεστικού Σώµατος ουδέποτε ανακαλείται απ’
αυτόν που την επέβαλε.
Άρθρο 74
(Άρθρο 15 Π.∆. 130/1991, άρθρο 22 παρ.1 Π.∆. 130/1991)
Καταχώρηση και συνέπεια ποινών

1. Κάθε ποινή που επιβάλλεται σε υπάλληλο του Πυροσβεστικού Σώµατος καταχωρείται στην
αντίστοιχη Ηµερήσια ∆ιαταγή και το ατοµικό του βιβλιάριο, όπου αναγράφονται ο βαθµός, ο
αριθµός µητρώου, το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο του τιµωρουµένου, το είδος της ποινής
και σε περίπτωση επιβολής ποινής προστίµου το ύψος αυτού, το αιτιολογικό της ποινής το
οποίο πρέπει να είναι συνοπτικό, σαφές και να αποδίδει απόλυτα τα πραγµατικά περιστατικά
του παραπτώµατος τοπικά και χρονικά προσδιορισµένα καθώς και τη σχετική διάταξη που
προβλέπει το παράπτωµα.
2. Μετά την επιβολή κάθε ποινής ο ∆ιοικητής ή Προϊστάµενος της Υπηρεσίας υποβάλλει
ιεραρχικά στον αρµόδιο για την επικύρωση της ποινής πειθαρχικό προϊστάµενο αναφορά,
στην οποία περιλαµβάνεται πλήρες αιτιολογικό της ποινής και µνηµονεύεται η ηµεροµηνία
καταχώρησης στην Ηµερήσια ∆ιαταγή της Υπηρεσίας. Με την αναφορά συνυποβάλλονται η
κλήση για απολογία, η απολογία του τιµωρηθέντα και κάθε άλλο γραπτό στοιχείο που έχει
σχέση µε την ποινή. ΄Ολη η αλληλογραφία ιεραρχικά υποβάλλεται τελικά στο Αρχηγείο του
Πυροσβεστικού Σώµατος για την τελική επικύρωση όταν χρειάζεται και την ενηµέρωση των
ατοµικών εγγράφων.
3. Σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, ανεξάρτητα από
την ποινή που θα του επιβληθεί, εκπίπτουν από τη µισθοδοσία του οι αποδοχές των ηµερών
που απουσίασε αυθαίρετα. Οι ηµέρες αυθαίρετες απουσίας δεν θεωρούνται χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις.
4. Οι κατώτερες πειθαρχικές ποινές µετά την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την επιβολή τους
διαγράφονται από το ατοµικό βιβλιάριο του υπαλλήλου και δεν λαµβάνονται υπόψη στις µετά
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τη διαγραφή κρίσεις, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα αυτό δεν του επιβλήθηκε άλλη
ποινή.
5. Τα έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας θεωρούνται απόρρητα και κανένας, εκτός εκείνου
τον οποίο αφορούν, δεν µπορεί να λάβει γνώση µε οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 75
(Άρθρο 16 Π.∆. 130/1991)
Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίωξη
1. Για πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα, η πειθαρχική δίωξη και η
ποινική είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες µεταξύ τους. Η πειθαρχική δίωξη χωρεί άσχετα µε το
ποινικώς κολάσιµο ή µη του διωκόµενου πειθαρχικού παραπτώµατος. ∆ύναται όµως ατός
που ασκεί την πειθαρχική εξουσία να αναστείλει τη δίωξη ή την τιµωρία του παραπτώµατος,
µέχρι την έκδοση της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου, µε την επιφύλαξη όµως των
διατάξεων του άρθρου 66 του παρόντος διατάγµατος, περί αναγραφής των πειθαρχικών
παραπτωµάτων. Η απόφαση περί αναστολής δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε.
2. Πραγµατικά γεγονότα των οποίων η ύπαρξη ή ανυπαρξία βεβαιώθηκαν µε αµετάκλητη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου, λαµβάνονται υπόψη στην πειθαρχική δίκη όπως και στην
ποινική, δεν κωλύεται όµως το πειθαρχικό όργανο να εκδώσει απόφαση διαφορετική από
εκείνη του ποινικού δικαστηρίου.
Άρθρο 76
(Άρθρο 17 Π.∆. 130/1991)
Εκτός υπηρεσίας
1. Οι ∆ιοικητές ή Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών και σε περίπτωση απουσίας τους οι Αξιωµατικοί
Υπηρεσίας δύνανται να θέσουν εκτός υπηρεσίας µέχρι ένα 24ωρο κάθε πυροσβεστικό
υπάλληλο της δικαιοδοσίας τους για παραπτώµατα που κλονίζουν την τάξη και πειθαρχία της
υπηρεσίας, ως επίσης και σε περιπτώσεις που λόγω µέθης ή ακανόνιστους της στολής δεν
µπορεί να εκτελέσει υπηρεσία ο υπάλληλος.
2. Στην περίπτωση αυτή ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας ειδοποιεί αµέσως το ∆ιοικητή της
Υπηρεσίας, διαγράφει τον υπάλληλο από το δελτίο υπηρεσίας και συντάσσει ειδική αναφορά
προς τη ∆ιοίκησή του.
3. Υπάλληλος που τέθηκε εκτός υπηρεσίας, εφόσον τιµωρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που
παρόντος, στερείται και τις ανάλογες αποδοχές για το χρονικό διάστηµα για το οποίο τέθηκε
εκτός υπηρεσίας.
4. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των παραγρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου έχει και ο
επικεφαλής οµάδας εργασίας Αξιωµατικός, Πυρονόµος ή Υπαξιωµατικός για τους άνδρες της
οµάδας του.
Άρθρο 77
(Άρθρο 18 Π.∆. 130/1991)
∆ιοικητικές εξετάσεις
1. Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωµάτων ή την εξακρίβωση άλλων γεγονότων που
ενδιαφέρουν την Υπηρεσία, ενεργούνται διοικητικές εξετάσεις.
2. Οι διοικητικές εξετάσεις διακρίνονται σε ΄Ενορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις (Ε.∆.Ε.) και σε
Προφορικές ∆ιοικητικές Εξετάσεις (Π.∆.Ε.).
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Άρθρο 78
(Άρθρο 19 Π.∆. 130/1991)
Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις
1. Οι Ένορκες ∆ιοικητικές Εξετάσεις ενεργούνται:
α. Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωµάτων που προβλέπονται από τα Ν.∆. 343/69και
Ν.∆. 935/71 και το άρθρο 12 του Ν. 1339/1983 που διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
αυτών καθώς και για τη βεβαίωση άλλων σοβαρών πειθαρχικών παραπτωµάτων.
β. Για την εξακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε θάνατος ή
βλάβη ή ανικανότης ή προξενήθηκε σοβαρός τραυµατισµός πυροσβεστικού υπαλλήλου.
γ. Για την εξακρίβωση απωλειών ή φθορών υλικού ή άλλων αξιών του δηµοσίου και τον
καταλογισµό της αξίας αυτών, στις περιπτώσεις που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.
δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν ειδικές διατάξεις.
2. Στις Ε.∆.Ε. εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Ποινικής ∆ικονοµίας οι σχετικές µε τα
αποδεικτικά µέσα. Επιτρέπεται η κατά παραγγελία λήψη καταθέσεων ή η ενέργεια άλλης
ανακριτικής πράξης από άλλο ανώτερο ή αρχαιότερο υπάλληλο από εκείνον σε βάρος του
οποίου γίνεται η Ε.∆.Ε.
3. Η παράσταση συνηγόρου κατά την ενέργεια της Ε.∆.Ε. απαγορεύεται. Η διάταξη αυτή ισχύει
και για την ενώπιον των Ανακριτικών Συµβουλίων διαδικασία.
4. Η ανάκριση είναι µυστική και δε δύναται να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων πειθαρχικών
παραπτωµάτων του αυτού ή άλλου υπαλλήλου για τα οποία προκύπτουν στοιχεία κατά την
πορεία της ανάκρισης χωρίς διαταγή αυτού που διέταξε την ενέργεια της Ε.∆.Ε. Αν δοθεί
τέτοια διαταγή και κατά την πορεία της ανάκρισης προκύψουν στοιχεία που συνιστούν
πειθαρχικό παράπτωµα σε ανώτερο ή αρχαιότερο του ενεργούντος την Ε.∆.Ε. τότε ο
τελευταίος διαβιβάζει τα συλλεγέντα στοιχεία στο διατάξαντα την Ε.∆.Ε. αναφέροντος
σχετικά. Ο διατάξας την Ε.∆.Ε. στην περίπτωση αυτού για τον οποίο προέκυψαν στοιχεία
που συνιστούν παράπτωµα.
5. Η µη εµφάνιση ή άρνηση κατάθεσης πυροσβεστικού υπαλλήλου, που κλήθηκε ως µάρτυρας
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
6. Υπάλληλοι, µάρτυρες ή εγκαλούµενοι, που νοσηλεύονται σε Νοσοκοµείο ή κρατούνται σε
φυλακή εξετάζονται στον τόπο αυτόν µε µετάβαση επί τόπου του ενεργούντος την Ε.∆.Ε. ή
και άλλου αξιωµατικού µετά από παραγγελία του πρώτου.
7. Υπάλληλος που βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια όταν κληθεί προς εξέταση υποχρεούται να
προσέλθει. Η µη προσέλευσή του χωρίς εύλογη αιτία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.
8. Η κλήση σε απολογία περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 71 του
παρόντος διατάγµατος και επιπλέον:
α. Στο προοίµιο αυτής µνηµονεύεται το γεγονός ότι ενεργείται Ε.∆.Ε. καθώς και ο αριθµός της
διαταγής βάσει της οποίας διενεργείται αυτή, και
β. Στο τέλος αυτής καλείται ο υπό κατηγορία να λάβει γνώση των εγγράφων της Ε.∆.Ε. και να
ασκήσει τα δικαιώµατα που του παρέχονται από τις οικείες διατάξεις.
9. Η ελλιπής διενέργεια Ε.∆.Ε., η απόκρυψη πειθαρχικού παραπτώµατος του υπό κατηγορία ή
άλλου υπαλλήλου συνιστούν αυτοτελή πειθαρχικά παραπτώµατα του ενεργούντα την Ε.∆.Ε.
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Άρθρο 79
(Άρθρο 20 Π.∆. 130/1991, άρθρο 8 παρ.2 Π.∆. 123/1992)
Προφορικές ∆ιοικητικές Εξετάσεις
1. Οι προφορικές διοικητικές εξετάσεις ενεργούνται:
α. Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωµάτων τα οποία τιµωρούνται µε κατώτερες
πειθαρχικές ποινές.
β. Για την εξακρίβωση ελαφρών τραυµατισµών υπαλλήλων και της σχέσης αυτών των
τραυµατισµών µε την Υπηρεσία.
2. Αρµόδιοι να διατάσσουν τη διενέργεια Π.∆.Ε. είναι εκείνοι που διατάσσουν και τη διενέργεια
Ε.∆.Ε. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ενεργούνται από αξιωµατικούς του
Πυροσβεστικού Σώµατος ανώτερους ή αρχαιότερους από εκείνους που αφορά η εξεταζόµενη
υπόθεση.
3. Στην Π.∆.Ε. η µεν εξέταση του καταγγέλλοντα και των άλλων µαρτύρων γίνεται προφορικά η
δε εξέταση του εγκαλούµενου γίνεται εγγράφως. Έκθεση δεν συντάσσεται για καµιά
ανακριτική πράξη, συντάσσεται όµως έκθεση διενέργειας Π.∆.Ε.
4. Για την κλήση σε απολογία εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 71 και 78
παράγρ. 8 του παρόντος.
5. Οι διατάξεις των παραγρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 78 του παρόντος διατάγµατος
εφαρµόζονται και στις Π.∆.Ε.
Άρθρο 80
(Άρθρο 21 Π.∆. 130/1991)
Παράπονα
1. Ο πυροσβεστικός υπάλληλος που τιµωρήθηκε µε κατώτερη πειθαρχική ποινή δικαιούται να
υποβάλει ιεραρχικά έγγραφη αναφορά παραπόνων, µε αίτηµα την άρση ή το µετριασµό της
ποινής ή τη µεταβολή του είδους της ποινής ή του αιτιολογικού αυτής, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία δέκα (10)ηµερών από την ανακοίνωση σ’ αυτόν της ποινής. Η αναφορά
παραπόνων που υποβάλλεται εκπρόθεσµα είναι απαράδεκτη δεν εξετάζεται και αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωµα.
2. Αν από την ανακοίνωση της ποινής ή µεταγενέστερα ανέκυψε γεγονός, που έχει καταστήσει
αδύνατη την υποβολή της αναφοράς παραπόνων, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η
προθεσµία αυτή αρχίζει µετά την άρση του γεγονότος, σε κάθε περίπτωση όµως δεν µπορεί
να παραταθεί πέραν των τριών (3) µηνών συνολικά, από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης
της ποινής.
3. Η υποβολή παραπόνων καθ’ υπέρβαση της ιεραρχίας απαγορεύεται. Παράπονα που
υποβάλλονται καθ’ υπέρβαση της ιεραρχίας δεν λαµβάνονται υπόψη, ο δε παραπονούµενος
τιµωρείται.
4. Η υποβολή αναφοράς παραπόνων, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις και η προθεσµία
υποβολής της αναφοράς παραπόνων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της ποινής.
5. Η αναφορά παραπόνων συντάσσεται σε ύφος σεµνό και πειθαρχικό. Ο παραπονούµενος
οφείλει να εκφράζεται µε τον προσήκοντα σεβασµό, να εκθέτει µόνο το παράπονό του χωρίς
κρίσεις και σχόλια σε βάρος των προϊσταµένων του και ενικά να µην επεκτείνεται σε γεγονότα
άσχετα µε το παράπτωµα και την ποινή που του επιβλήθηκε, που αν συµβεί αποτελεί
ξεχωριστό πειθαρχικό παράπτωµα και τα αναφερόµενα δεν λαµβάνονται υπόψη.
6. Αντιπειθαρχικές αναφορές παραπόνων υποβάλλονται περαιτέρω, πλην όµως αποτελούν
αντικείµενο ξεχωριστού πειθαρχικού παραπτώµατος.
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7. Υποβολή µόνο ατοµικών παραπόνων επιτρέπεται. Οµάδα υπαλλήλων δεν έχει το δικαίωµα
να παραπονεθεί οµαδικά ή µετά από συµφωνία. Σε τέτοια περίπτωση το παράπονο δεν
λαµβάνεται υπόψη και τιµωρείται αυστηρότατα ο ανώτερος ή ο αρχαιότερος µεταξύ της
οµάδας που υπέβαλε τα παράπονα.
8. Επίσης για λογαριασµό, ή κατ’ εντολή ή για το συµφέρον άλλου υπαλλήλου υποβολή
παραπόνων απαγορεύεται απολύτως.
9. Όποιοι και αν είναι οι λόγοι των παραπόνων, οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος
υποβάλλουν αυτά στους προϊσταµένους τους ιεραρχικά µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και συµµορφώνονται ακριβώς προς τις επόµενες
διατάξεις:
α. Τα παράπονα υποβάλλονται πάντοτε εγγράφως.
β. Εάν το παράπονο πήγασε από διαταγή µε την οποία επιβάλλονται στον παραπονούµενο
υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό ή από έγγραφες
διαταγές ή του αφαιρούνται δικαιώµατα που του παρέχονται απ’ αυτόν, ο
παραπονούµενος είναι υποχρεωµένος κατ’ αρχήν να εκτελέσει τη διαταγή και στη συνέχεια
να υποβάλει αναφορά παραπόνων, διαφορετικά το παράπονό του είναι απαράδεκτο και η
µη εκτέλεση της διαταγής αποτελεί παράπτωµα και τιµωρείται.
γ. Εάν το παράπονο προέρχεται λόγω ελλειπούς χορήγησης των κανονικών αποδοχών ή
των προβλεποµένων ειδών ιµατισµού, ο παραπονούµενος υποχρεούται να παραλάβει τα
χορηγούµενα και στη συνέχεια να παραπονεθεί, διαφορετικά αν αρνηθεί την παραλαβή
διαπράττει πειθαρχικό παράπτωµα και τιµωρείται.
10. Ο κάθε ανώτερος είναι υποχρεωµένος να ακούει µε ηρεµία και υποµονή κάθε κατώτερο. Όλα
τα παράπονα που υποβάλλονται σ’ αυτόν σύµφωνα µε τα παραπάνω καθοριζόµενα οφείλει
να τα εξετάσει µε µεγάλη προσοχή και ακρίβεια και να διαπιστώνει τη βασιµότητά τους ή όχι.
Να προχωρεί δε χωρίς δισταγµό στην ικανοποίησή τους όταν διαπιστώνει ότι είναι βάσιµα.
11. Όταν το παράπονο κριθεί από τον ανώτερο αβάσιµο, αυτός έχει την υποχρέωση να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να πείσει τον παραπονούµενο, για το αβάσιµο των
παραπόνων του. Η επιµονή σε διατύπωση παραπόνου µετά από σχετική εξήγηση και
ανάλυση της αβασιµότητάς του, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα και τιµωρείται. ΄Οταν το
παράπονο αν και αβάσιµο στρέφεται προς αυτόν που το δέχεται, αυτός οφείλει χωρίς
αναβολή να το υποβάλει µε τις σχετικές παρατηρήσεις του στον αµέσως προϊστάµενό του µε
όλη τη σχετική αλληλογραφία.
12. Απαγορεύεται απολύτως σε κάθε ανώτερο να µη δεχθεί ή να απορρίψει παράπονα που του
επιβλήθηκαν και αφορούν το άτοµό του. Η αποσιώπηση από ανώτερο κάθε παράπονου,
αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα που επισύρει ανάλογη ποινή.
13. Όποιος ανώτερος δέχεται παράπονα κατωτέρου του, υποχρεούται µέσα σε 10 ηµέρες να
γνωρίσει στον παραπονούµενο εγγράφως ή µε την Ηµερήσια ∆ιαταγή τις ενέργειές του, σε
διαφορετική περίπτωση ο παραπονούµενος δύναται να κάνει υπέρβαση ιεραρχίας
υποβάλλοντας τα παράπονά του στην αµέσως προϊσταµένη υπηρεσία του ανωτέρω του που
δεν του απάντησε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 81
(Άρθρο 1 Π.∆. 254/1991)
Έννοια ηθικής αµοιβής - είδη ηθικών αµοιβών
1. Ηθική αµοιβή είναι η τιµητική επιβράβευση εξαίρετων δραστηριοτήτων ή προσπαθειών, που
υπερβαίνουν σηµαντικά το καλώς εννοούµενο υπηρεσιακό καθήκον του άξιου να τιµηθεί µε
αυτή προσώπου. Η ηθική αµοιβή απονέµεται µε µέτρο και στους πραγµατικά άξιους για την
τιµητική αυτή διάκριση.
2. Οι ηθικές αµοιβές, που απονέµονται στο πυροσβεστικό προσωπικό είναι οι εξής:
α. Η προαγωγή για ανδραγαθία.
β. Τα παράσηµα των Ταγµάτων Αριστείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γι’ αυτά κάθε φορά
διατάξεις.
γ. Τα πυροσβεστικά Μετάλλια, ήτοι:
(1)Το Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας.
(2)Ο Πυροσβεστικός Σταυρός.
(3)
Το Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας.
(4)
Το Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
δ. Η εύφηµη µνεία.
ε. Η ευαρέσκεια και
στ. Ο έπαινος.
3. Τα µετάλλια της προηγούµενης παραγράφου απονέµονται, είτε σε καιρό ειρήνης, είτε σε
καιρό πολέµου και εφόσον, για την ίδια πράξη, δεν έχει απονεµηθεί µετάλλιο που
προβλέπεται από τις περί Στρατιωτικών Μεταλλίων διατάξεις.
4. Μετάλλια ξένων κρατών, που απονέµονται στο πυροσβεστικό προσωπικό, φέρονται απ’ αυτό
ύστερα από έγκριση που παρέχεται κατά τον τρόπο απονοµής των Πυροσβεστικών
Μεταλλίων. Για το σκοπό αυτό ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει, ιεραρχικά στο Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώµατος, αίτηση µε επίσηµο αντίγραφο του διπλώµατος ή της πράξης
απονοµής του Μεταλλίου, εις διπλούν.
5. Μετάλλια που απονέµονται στο πυροσβεστικό προσωπικό, από µη στρατιωτικές
οργανώσεις, ή συνδέσµους, ή ιδρύµατα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, δεν φέρονται απ’ αυτό.
Άρθρο 82
(Άρθρο 2 Π.∆. 254/1991)
Προαγωγή για ανδραγαθία
1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό µέχρι και του βαθµού του Πυραγού συµπεριλαµβανοµένου,
δικαιολογείται προαγωγή για ανδραγαθία στον επόµενο βαθµό για πράξεις κατά τις οποίες ο
υπάλληλος εκθέτοντας τη ζωή του σε άµεσο και πολύ σοβαρό κίνδυνο κατορθώνει τη
διάσωση ατόµων που κινδυνεύουν ή προλαµβάνει την επέκταση µεγάλων πυρκαγιών ή
καταστροφών ή άλλων ζηµιών.
2. Η βεβαίωση της πράξης γίνεται µε ένορκη διοικητική εξέταση που διατάσσεται από τον
Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και ενεργείται από ανώτερο αξιωµατικό του Πυροσβεστικού
Σώµατος. Η ένορκη διοικητική εξέταση υποβάλλεται στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης µε τη
γνώµη της Ιεραρχίας πλήρως αιτιολογηµένη. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης δύναται να
διατάξει τη συµπλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης εάν κρίνει αυτό σκόπιµο ή
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παραπέµπει απ’ ευθείας την υπόθεση στο αρµόδιο συµβούλιο κρίσης του ανδραγαθήσαντος
για τη λήψη της σχετικής απόφασης προαγωγής για ανδραγαθία ή µη. Η απόφαση του
συµβουλίου είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό. Η προαγωγή για ανδραγαθία για τους
βαθµούς του υπαξιωµατικού και Πυρονόµου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης και µε Προεδρικό ∆ιάταγµα για τους λοιπούς βαθµούς έστω και αν δεν υπάρχουν
κενές οργανικές θέσεις.
3. Επιτρέπεται προαγωγή για ανδραγαθία και για δεύτερη φορά µετά από παρέλευση
τουλάχιστον ενός έτους από της προηγούµενης ανδραγαθίας του χρόνου υπολογιζόµενου
από την ηµεροµηνία τέλεσης της πράξης.
Άρθρο 83
(Άρθρο 3 Π.∆. 254/1991)
Ιεραρχική τάξη µεταλλίων
1. Η ιεραρχική τάξη των Πυροσβεστικών Μεταλλίων του άρθρου 81 του παρόντος είναι η
ακόλουθη, κατά σειρά αξίας:
α. Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας.
β. Πυροσβεστικός Σταυρός.
γ. Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας.
δ. Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2. Τα παράσηµα των Ταγµάτων Αριστείας και τα Στρατιωτικά Μετάλλια, που απονέµονται στο
πυροσβεστικό προσωπικό προηγούνται των Πυροσβεστικών Μεταλλίων, τα δε µετάλλια, που
απονέµονται από ξένα κράτη έπονται αυτών.
Άρθρο 84
(Άρθρο 4 Π.∆. 254/1991)
Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας
1. Το Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας απονέµεται στο πυροσβεστικό προσωπικό, όταν
αποδεδειγµένα έχει εκτελέσει ηρωική πράξη, που προκαλεί ανεπιφύλακτα το θαυµασµό και
την εκτίµηση της κοινής γνώµης, ώστε να αποτελεί πραγµατική ανδραγαθία.
2. Το διάσηµο του παραπάνω µεταλλίου είναι αργυρό, διαστάσεων 0,04 Χ 0,04µ. και
αποτελείται από σταυρό, του οποίου τα άκρα είναι πλατύτερα. Στο µέσο του σταυρού είναι
αποτυπωµένο, ανάγλυφα, το Έµβληµα του Κράτους, σε σχήµα κύκλου, διαµέτρου 15
χιλιοστών και στη βάση του σταυρού είναι αποτυπωµένο επίσης, ανάγλυφα, το έτος „1930“
στη δε πίσω όψη φέρει στη µέση, ανάγλυφα, την επιγραφή „ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΑΝ∆ΡΑΓΑΘΙΑ“.
3. Το µετάλλιο αυτό αναρτάται από µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35)
χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαµήκεις λωρίδες, η µεν µεσαία χρώµατος κίτρινου και
πλάτους 8 χιλιοστών και οι εκατέρωθεν αυτής χρώµατος βαθέως ερυθρού και πλάτους 13,5
χιλιοστών. (παρ.1 αρ. 10 Π.∆. 284/1998 (Α’ 203)
Αρθρο 85
(Αρθρο 5 Π.∆. 254/91).
Πυροσβεστικός Σταυρός
1. Ο Πυροσβεστικός Σταυρός απονέµεται στο πυροσβεστικό προσωπικό για:
α. Αυτοθυσία, όταν αποδεδειγµένα εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο, για τη σωτηρία άλλων
που κινδύνευσαν.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

β. Ιδιαίτερα διακεκριµένη και εξαίρετη πράξη που έχει σχέση µε την αποστολή τους.
Ο Πυροσβεστικός Σταυρός διακρίνεται στις εξής τάξεις :
α. Πυροσβεστικός Σταυρός Α' τάξης, που απονέµεται στους Ανώτατους Αξιωµατικούς του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Πυροσβεστικός Σταυρός Β' τάξης, που απονέµεται στους υπόλοιπους Αξιωµατικούς.
γ. Πυροσβεστικός Σταυρός Γ' τάξης, που απονέµεται στους Πυρονόµους, τους
Υπαξιωµατικούς και του Πυροσβέστες.
Το διάσηµο του Πυροσβεστικού Σταυρού είναι χάλκινο, διαστάσεων 0,04 µ Χ 0,04 µ. και
αποτελείται από σταυρό βυζαντινού σχήµατος, του οποίου τα τέσσερα άκρα συνδέονται µε
στεφάνη από κλάδους ελιάς 20 φύλλων συνολικά. Στο κέντρο του σταυρού φέρει ανάγλυφο
κύκλο, διαµέτρου 15 χιλιοστών και µέσα σ’ αυτόν ανάγλυφο το διακριτικό σήµα του
Πυροσβεστικού Σώµατος που είναι επίχρυσο για την Α΄, επάργυρο για την Β΄, και χάλκινο για
την Γ΄ τάξη και στη βάση του σταυρού ανάγλυφα το έτος «1930». (παρ.2 αρ. 10 Π.∆.
284/1998 (Α’ 203).
Το παραπάνω µετάλλιο φέρεται µε µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35)
χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαµήκεις λωρίδες, η µεν µεσαία χρώµατος µπλε και πλάτος
12 χιλιοστών και οι εκατέρωθεν αυτού χρώµατος ερυθρού και πλάτους 8 χιλιοστών. Οι τρεις
λωρίδες διαχωρίζονται από δύο λεπτές σειρίδες χρώµατος κίτρινου και πλάτος 3 χιλιοστών.
(παρ.2 αρ. 10 Π.∆. 284/1998 (Α’ 203).
Για κάθε νεότερη πράξη του τιµηµένου µε Πυροσβεστικό Σταυρό, που κρίνεται άξια της ίδιας
ηθικής αµοιβής, απονέµεται ο Πυροσβεστικός Σταυρός της αντίστοιχης τάξης, στη δε ταινία
τοποθετείται σαν διακριτικό γνώρισµα αστερίσκος του διασήµου, διαστάσεων 5 χιλιοστών,
διαδοχικά: α)χάλκινος, β)αργυρός και γ)χρυσός. Περισσότεροι από έναν αστερίσκοι φέρονται
οριζόντια στην ταινία του µεταλλίου. Τοποθέτηση περισσότερων των τριών αστερίσκων δεν
επιτρέπεται.
Ο Πυροσβεστικός Σταυρός απονέµεται σ’ αυτόν που κρίνεται άξιος να τιµηθεί και µετά το
θάνατό του. Σε περίπτωση θανάτου αυτού που τιµήθηκε ή που δικαιούται του µεταλλίου,
αυτό περιέρχεται, ως κειµήλιο, σ’ αυτόν που ορίζει η διαθήκη του θανόντος. Αν δεν άφησε
διαθήκη, το µετάλλιο περιέρχεται στους εξ αδιαθέτου κληρονόµους του, κατά την ακόλουθη
σειρά:
α. Πρωτότοκο τέκνο.
β. Σύζυγο.
γ. Πατέρα ή µητέρα.
δ. Μεγαλύτερο αδελφό ή αδελφή.
Ο Πυροσβεστικός Σταυρός µπορεί να απονέµεται, κατά περίπτωση, σε στρατιωτικούς, σε
πολιτικούς υπαλλήλους και ιδιώτες, ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς, που προσέφεραν εξαιρετικές
υπηρεσίες για την εκπλήρωση του πυροσβεστικού έργου, καθώς και σε Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες για τις πράξεις του. Επίσης µπορεί να απονέµεται και σε πόλεις για τη συµβολή
των κατοίκων τους στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και σε συλλόγους,
σωµατεία και λοιπές αναγνωρισµένες οργανώσεις για την ίδια αιτία.
Άρθρο 86
(Άρθρο 6 Π.∆. 254/1991)
Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας

1. Το Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας απονέµεται στους Αξιωµατικούς που βρίσκονται στην
ενέργεια για πολυετή συνεχή ευδόκιµη υπηρεσία ή για εξαίρετες πράξεις.
2. Το Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας διακρίνεται στις εξής τάξεις:
α. Α’ τάξης που απονέµεται στους Ανώτατους Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος.
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3.
4.
5.

6.

β. Β΄ τάξης που απονέµεται στους Ανώτερους Αξιωµατικούς.
γ. Γ’ τάξης που απονέµεται στους Κατώτερους Αξιωµατικούς.
Το παραπάνω µετάλλιο, για πολυετή ευδόκιµη υπηρεσία, δεν απονέµεται πριν από τη
συµπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας Αξιωµατικού. Η 10ετής υπηρεσία υπολογίζεται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες για την ιεραρχία και τις προαγωγές των Αξιωµατικών κάθε φορά διατάξεις.
Μαζί µε την προαγωγή του τιµηµένου Αξιωµατικού, προάγεται στην αντίστοιχη τάξη και το
µετάλλιο, που του έχει απονεµηθεί, για συνεχή ευδόκιµη πολυετή υπηρεσία, εφόσον
συντρέχει η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Το ανωτέρω µετάλλιο είναι χάλκινο και αποτελείται από ανάγλυφο έµβληµα του
Πυροσβεστικού Σώµατος, σε κυκλικό σχήµα, διαµέτρου 0,04 µ. και στη βάση είναι
τυπωµένο ανάγλυφα, το έτος „1930“ στη δε πίσω όψη γράφονται κυκλικά οι λέξεις
„ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ“. Το Έµβληµα του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι χρυσό για την Α’,
αργυρό για την Β’ και χάλκινο για την Γ’ τάξη.
Το παραπάνω µετάλλιο φέρεται µε µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35)
χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαµήκεις λωρίδες, που έχουν η µεν µεσαία χρώµα βαθύ
γαλάζιο και πλάτος 12 χιλιοστών οι δε άλλες δύο χρώµα λευκό και πλάτος 8,5 χιλιοστών η
κάθε µία. Οι τρεις λωρίδες διαχωρίζονται από δύο λεπτές σειρίδες χρώµατος ερυθρού και
πλάτους 3 χιλιοστών. Στην διεµβολή τοποθετείται, οριζόντια κλάδος ελιάς, µήκους 18
χιλιοστών και πλάτους 4 χιλιοστών, που είναι επίχρυσος για την Α`, επάργυρος για την Β, και
χάλκινος για την Γ, τάξη. (παρ.3 αρ. 10 Π.∆. 284/1998 (Α’ 203).
Άρθρο 87
(Άρθρο 7 Π.∆. 254/1991)
Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

1. Το Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απονέµεται στους Πυρονόµους,
Υπαξιωµατικούς και Πυροσβέστες για πολυετή ευδόκιµη υπηρεσία, που υπολογίζεται κατά
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για την ιεραρχία και τις προαγωγές τους.
2. Το Μετάλλιο αυτό διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις τάξεις:
α. Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α’ τάξης, απονεµόµενο στους
Πυρονόµους για 5ετή, τουλάχιστον ευδόκιµη υπηρεσία στο βαθµό τους.
β. Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Β’ τάξης, απονεµόµενο στους
Υπαξιωµατικούς, για 5ετή, τουλάχιστον, ευδόκιµη υπηρεσία στο βαθµό τους.
γ. Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γ’ τάξης, απονεµόµενο στους
Πυροσβέστες για 15ετή, τουλάχιστον, ευδόκιµη υπηρεσία στο βαθµό τους.
3. Οι προαγόµενοι σε Αξιωµατικούς εξακολουθούν να φέρουν το Μετάλλιο Ευδόκιµης
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που τους έχει απονεµηθεί.
4. Το Μετάλλιο είναι χάλκινο και αποτελείται από ανάγλυφο έµβληµα του Πυροσβεστικού
Σώµατος, σε κυκλικό σχήµα, διαµέτρου 30 χιλιοστών και στη βάση του είναι αποτυπωµένο,
ανάγλυφα, το έτος „1930“ στη δε πίσω όψη γράφονται κυκλικά και ανάγλυφα οι λέξεις
„“ΕΥ∆ΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ“. Το έµβληµα του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι
επίχρυσο για την Α’, επάργυρο για την Β’ και χάλκινο για τη Γ’ τάξη.
5. Το παραπάνω µετάλλιο φέρεται µε µετάξινη κυµατιστή ταινία, πλάτους τριάντα πέντε (35)
χιλιοστών και χωρίζεται σε τρεις διαµήκεις λωρίδες, πλάτους 10 χιλιοστών που έχουν η µεν
µεσαία χρώµα κίτρινο, οι δε άλλες δύο χρώµα ανοικτό κυανό. Οι τρεις λωρίδες διαχωρίζονται
µεταξύ τους από δύο λεπτές σειρίδες χρώµατος ερυθρού και πλάτος 2,5 χιλιοστών έκαστη.
Στην διεµβολή τοποθετείται , οριζόντια, κλάδος ελιάς, µήκους 18 χιλιοστών και πλάτους 4
χιλιοστών, που είναι επίχρυσος για την Α`, επάργυρος για την Β, και χάλκινος για την Γ, τάξη
(παρ.4 αρ. 10 Π.∆. 284/1998 (Α’ 203)
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Άρθρο 88
(Άρθρο 8 Π.∆. 254/1991)
∆ιπλώµατα µεταλλίων
1. Η απονοµή των µεταλλίων συνοδεύεται και από δίπλωµα που έχει σχήµα ορθογωνίου
παραλληλογράµµου, διαστάσεων ύψους τριακοσίων πενήντα πέντε (355) και πλάτους
διακοσίων εξήντα πέντε (265) χιλιοστών του µέτρου. Στις διαστάσεις αυτές περιλαµβάνονται
και οι άσπρες λωρίδες που είναι περιµετρικά του µαιάνδρου. Το πλάτος των λωρίδων είναι
15 χιλιοστά για το άνω µέρος και 10 χιλιοστά για την δεξιά και αριστερή πλευρά του
διπλώµατος. Το πλάτος του µαιάνδρου είναι 9 χιλιοστά. Εξωτερικά του µαιάνδρου
τοποθετείται λωρίδα χρώµατος ανοικτού κυανού, µε πλάτος 9 χιλιοστά.
2. Το δίπλωµα σε καθεµιά από τις τέσσερις (4) γωνίες του έχει, µέσα σε κύκλο, διαµέτρου
τριάντα πέντε (35) χιλιοστών, το έµβληµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Οι τέσσερις κύκλοι
συνδέονται µεταξύ τους µε το µαίανδρο.
3. Στο άνω µέρος του διπλώµατος και κάτω από τον µαίανδρο τοποθετούνται δύο κλάδοι ελιάς,
µε ενωµένα τα άκρα τους στο κέντρο.
4. Ακριβώς κάτω από το κέντρο του επάνω µαιάνδρου τοποθετείται κάθετα η ταινία του
µεταλλίου, η οποία περνά από το κέντρο, που ενώνει τους δύο κλάδους ελιάς και καταλήγει
στο µετάλλιο. Η διάµετρος του µεταλλίου είναι τριάντα πέντε (35) χιλιοστά. Αριστερά από το
µετάλλιο γράφεται µε µαύρο χρώµα η λέξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» και δεξιά η λέξη «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
5. Στη µέση και κάτω από το µετάλλιο απεικονίζεται το διακριτικό σήµα του Πυροσβεστικού
Σώµατος, που καλύπτει τα τρία τέταρτα, σχεδόν, της επιφάνειας του διπλώµατος.
6. Κάτω από το µετάλλιο µε µικρά γράµµατα γράφονται:
Πρώτη σειρά: Με το Π.∆.........................από......................
(αριθ.)
(χρονολογία)
∆εύτερη και Τρίτη σειρά: Απονεµήθηκε στον
……………………………………………………………………………………………….
(Βαθµός - Α.Μ. Ονοµατεπώνυµο) - Πατρώνυµο
Τέταρτη σειρά:
………………………………………………………………………………………………..
(Τίτλος µεταλλίου)
Υπάρχουν άλλες τρεις κενές σειρές, που γράφεται η αιτία απονοµής του µεταλλίου.
7. Στο κάτω µέρος του διπλώµατος και δεξιά γράφεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Π.∆. και
το ονοµατεπώνυµο του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. Αριστερά φαίνεται η Υπηρεσία του
Πυροσβεστικού Σώµατος, µε φροντίδα της οποίας απονέµονται τα µετάλλια και τα διπλώµατα
και τίθεται ανάγλυφα η στρογγυλή σφραγίδα του Σώµατος.
8. Για όλα τα µετάλλια που απονέµονται ισχύεί ο ίδιος τύπος διπλώµατος, µε τις εξής διαφορές:
α. Σε κάθε δίπλωµα απεικονίζεται το ανάλογο µετάλλιο.
β. Το δίπλωµα για το Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας και τον Πυροσβεστικό Σταυρό,
έχει χρώµα µπεζ, ενώ τα διπλώµατα για τα µετάλλια Πυροσβεστικής Αξίας και Ευδόκιµης
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχουν χρώµα ανοικτό κίτρινο. (παρ.5 αρ. 10 Π.∆. 284/1998 (Α’
203)
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Άρθρο 89
(Άρθρο 9 Π.∆. 254/1991)
Εύφηµη µνεία - ευαρέσκεια - ΄Έπαινος)
1. Η εύφηµη µνεία απονέµεται στο πυροσβεστικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις ή
δραστηριότητες, για τις οποίες δεν συντρέχει περίπτωση απονοµής Πυροσβεστικού
Μεταλλίου και η απονοµή ευαρέσκειας ή επαίνου θεωρείται ανεπαρκής. Η εύφηµη µνεία
µπορεί να απονέµεται και µετά την αποχώρηση του Πυροσβέστη από την υπηρεσία για
µακρά και ευδόκιµη επίδοση σ’ αυτή.
2. Η ευαρέσκεια απονέµεται στο πυροσβεστικό προσωπικό για εξαιρετικές πράξεις κατά την
εκτέλεση ή και εκτός υπηρεσίας ή για εξαίρετη επίδοση σ’ αυτή, εφόσον δεν συντρέχει
περίπτωση απονοµής εύφηµης µνείας και η απονοµή επαίνου κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο έπαινος απονέµεται στο πυροσβεστικό προσωπικό για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας άξιας
ηθικής επιβράβευσης ή για επιδειχθείσα προθυµία και ζήλο κατά την εκπλήρωση του
καθήκοντος ή την εκτέλεση διαταγής εξαιρετικής σηµασίας ή τέλος για εκτέλεση άλλης
σπουδαίας και άξιας τιµητικής διάκρισης πράξης, για την οποία δεν συντρέχει περίπτωση
απονοµής άλλης ηθικής αµοιβής.
Άρθρο 90
(Άρθρο 10 Π.∆. 254/1991)
Τρόπος απονοµής ηθικών αµοιβών
1. Για την απονοµή των ηθικών αµοιβών, που καθορίζονται µε τις διατάξεις των εδαφίων γ, δ, ε
και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του παρόντος, απαιτείται ΄Ενορκη ∆ιοικητική
Εξέταση για τη διαπίστωση των εξαιρετικών πράξεων του υπαλλήλου και αιτιολογηµένη
πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης προκειµένου για
απονοµή ιεραρχικά στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης προκειµένου για απονοµή µεταλλίου και
στους κατά περίπτωση αρµόδιους, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του παρόντος, για την απονοµή
εύφηµης µνείας, ευαρέσκειας και επαίνου ως κατωτέρω:
α. Για το πυροσβεστικό προσωπικό η πρόταση υποβάλλεται από το ∆ιοικητή Αξιωµατικό,
στις άµεσες διαταγές του οποίου διατελεί ο προτεινόµενος.
β. Για τους αναφερόµενους στο άρθρο 85 του παρόντος στρατιωτικούς, πολιτικούς
υπαλλήλους και ιδιώτες, η πρόταση υποβάλλεται από τους ∆ιοικητές των Περιφερειακών
∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
γ. Για τις µνηµονευόµενες στο άρθρο 85 του παρόντος υπηρεσίες και πόλεις η πρόταση
υποβάλλεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος. Για συλλόγους, σωµατεία ή
άλλες αναγνωρισµένες οργανώσεις την πρόταση υποβάλλει ο ∆ιοικητής της οικείας
Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
2. Οι κατά τα ανωτέρω αρµόδιοι για κάθε πράξη, που κρίνεται άξια ηθικής αµοιβής, οφείλουν να
υποβάλουν σχετική πρόταση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ΄Ενορκη ∆ιοικητική
Εξέταση, στην οποία εκθέτουν µε σαφήνεια τις πράξεις και τη διαγωγή του προτεινόµενου και
καθορίζουν ταυτόχρονα το είδος της ηθικής αµοιβής που πρέπει να απονεµηθεί. Πρόταση,
που υποβάλλεται εκπρόθεσµα, πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Αν η πρόταση αφορά
πράξη, που δεν υπέπεσε στην άµεση αντίληψη του προτείνοντος, τότε επισυνάπτεται σ’ αυτή
κάθε σχετικό στοιχείο, από το οποίο βεβαιώνεται η πράξη. ∆εν απαιτείται η διενέργεια
΄Ενορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης για την απονοµή του Μεταλλίου Πυροσβεστικής Αξίας για
ευδόκιµη Υπηρεσία και το Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις
αυτές αρκεί η πρόταση του ∆ιοικητή ή Προϊσταµένου του υπαλλήλου.
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3. Ο δεχόµενος την πρόταση, ύστερα από εκτίµηση των γεγονότων και αφού προηγουµένως
ζητήσει διευκρινίσεις, σε περίπτωση που έχει αµφιβολίες για τα προτεινόµενα, γνωµατεύει επ’
ατής αιτιολογώντας σε περίπτωση διαφωνίας, τη γνώµη του. Υποχρέωση γνωµάτευσης
έχουν και όλοι οι ιεραρχικά προϊστάµενοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα απονοµής της
προτεινόµενης αµοιβής. Τελικά η πρόταση υποβάλλεται στον αρµόδιο για την απονοµή της
προτεινόµενης ηθικής αµοιβής, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του παρόντος. Τελικά η πρόταση
υποβάλλεται στον αρµόδιο για την απονοµή της προτεινόµενης ηθικής αµοιβής, σύµφωνα µε
το άρθρο 91 του παρόντος. Αν ο δεχόµενος για πρώτη φορά την πρόταση ή ο ιεραρχικά
προϊστάµενος, στον οποίο υποβάλλεται αυτή, κρίνει ότι, πρέπει να απονεµηθεί ηθική αµοιβή,
για την οποία έχει δικαίωµα απονοµής, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του παρόντος, απονέµει
αυτή µε διαταγή του, την οποία κοινοποιεί µαζί µε όλη τη σχετική αλληλογραφία στη
∆ιεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και στην Υπηρεσία, που
υπέβαλε την πρόταση, για την ανακοίνωση στον ενδιαφερόµενο και την ενέργεια των λοιπών
υπηρεσιακών µεταβολών.
4. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των γνωµατευόντων, ως προς το είδος της προτεινόµενης
αµοιβής, αποφασίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, εκτός αν κρίνει, ότι η πρόταση
πρέπει να υποβληθεί στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Αν κρίνει ότι πρέπει να απονεµηθεί
εύφηµη µνεία, ευαρέσκεια ή έπαινος, κάνει τη σχετική απονοµή, µε διαταγή του, την οποία
κοινοποιεί στην Υπηρεσία που υπέβαλε την πρόταση.
5. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης αποφασίζει τελικά, για την απονοµή της ηθικής αµοιβής που
προτάθηκε ή άλλης για την οποία έχει αρµοδιότητα απονοµής. Σε περίπτωση που απονέµει
εύφηµη µνεία, ευαρέσκεια ή έπαινο, γνωστοποιείται τούτο στους ενδιαφερόµενους, κατά τα
ανωτέρω, µε διαταγή της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
6. Προκειµένου για την απονοµή µεταλλίων Πυροσβεστικής Αξίας για ευδόκιµη Υπηρεσία και
Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι αρµόδιοι για τη σύνταξη και γνωµάτευση των
εκθέσεων ικανότητας και φύλλων ποιότητας συντάσσουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτών
προτάσεις απονοµής των παραπάνω µεταλλίων για όσους δικαιούνται αυτών. Οι προτάσεις
αυτές υποβάλλονται, µαζί µε τις εκθέσεις ικανότητας και τα φύλλα ποιότητας στα αρµόδια
Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. (παρ.6 αρ.
10 Π.∆. 284/1998 (Α’ 203)
7. Για τους αποσπασµένους σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος καθώς και για τους
αποσπασµένους σε Υπηρεσίες εκτός Πυροσβεστικού Σώµατος αρµόδιοι για την υποβολή
των πιο πάνω προτάσεων είναι οι ∆ιοικητές ή Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών στις οποίες
οργανικά ανήκουν οι αποσπασµένοι.
Άρθρο 91
(Άρθρο 11 Π.∆. 254/1991)
∆ικαίωµα απονοµής εύφηµης µνείας, ευαρέσκειας και επαίνου
1. Η εύφηµη µνεία, η ευαρέσκεια και ο έπαινος απονέµονται µε διαταγή των αρµοδίων για την
απονοµή των ηθικών αυτών αµοιβών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων
του παρόντος άρθρου, ως εξής:
2. Εύφηµη µνεία απονέµουν:
α. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό.
β. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, πλην των
ανωτάτων αξιωµατικών.
3. Ευαρέσκεια και έπαινο απονέµουν:
α. Οι αναφερόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο και για το προσωπικό που αναφέρεται σ’
αυτή.
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β. Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους των
Ειδικών Υπηρεσιών του Σώµατος που υπάγονται απ’ ευθείας στο Αρχηγείο.
γ. Ο ∆ιευθυντής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος για το πυροσβεστικό προσωπικό του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και οι ∆ιοικητές των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για το πυροσβεστικό προσωπικό της δικαιοδοσίας τους.
Άρθρο 92
(Άρθρο 12 Π.∆. 254/1991)
Απονοµή και επίδοση Πυροσβεστικών Μεταλλίων
1. Το Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας, ο Πυροσβεστικός Σταυρός, το Μετάλλιο
Πυροσβεστικής Αξίας και το Μετάλλιο Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απονέµονται µε
Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
2. Το Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας και ο Πυροσβεστικός Σταυρός επιδίδονται σ’ αυτούς
που τιµήθηκαν µ’ αυτά µαζί µε το αντίστοιχο δίπλωµα σε σχετική τελετή που καθορίζεται µε
διαταγή του αρµόδιου, για την επίδοση ως εξής:
α. Από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης στον Αρχηγό, Υπαρχηγό και τους άλλους Ανωτάτους
Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος σε όλους τους Αξιωµατικούς, ∆ιοικητές ή
Προϊσταµένους Υπηρεσιών.
γ. Από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος στο πυροσβεστικό προσωπικό του
Αρχηγείου και αυτό των Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Από τους ∆ιοικητές των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο
πυροσβεστικό προσωπικό των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους καθώς και στα
µνηµονευόµενα στο άρθρο 85 του παρόντος άτοµα, πόλεις, υπηρεσίες, συλλόγους,
σωµατεία και οργανώσεις εφόσον υπηρετούν, κατοικούν, υπάγονται ή εδρεύουν στην
περιοχή της δικαιοδοσίας τους.
3. Τα υπόλοιπα Πυροσβεστικά Μετάλλια, µετά των αντιστοίχων διπλωµάτων αποστέλλονται
στους δικαιούχους υπηρεσιακά και επιδίδονται σ’ αυτούς από τους ∆ιοικητές ή
Προϊσταµένους τους µε απόδειξη.
4. Τα Μετάλλια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τα αντίστοιχα διπλώµατα
χορηγούνται σ’ αυτούς που τιµήθηκαν µ’ αυτά, χωρίς καµία χρηµατική επιβάρυνση. Η
προµήθεια των µεταλλίων, γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές για τις προµήθειες δηµοσίων
ειδών ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
5. Για κάθε νεότερη απονοµή του ιδίου µεταλλίου και κατά την προαγωγή των µεταλλίων
Πυροσβεστικής Αξίας και Ευδόκιµης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χορηγείται το αντίστοιχο νέο
µετάλλιο και δίπλωµα (παρ.7 αρ. 10 Π.∆. 284/1998 (Α’ 203)
Άρθρο 93
(Άρθρο 13 Π.∆. 254/1991)
Τρόπος που φέρονται τα µετάλλια - Αφαίρεση αυτών
1. Τα Πυροσβεστικά Μετάλλια, που απονέµονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, είναι
προσωπικά και φέρονται απ’ αυτόν που τιµήθηκε µ’ αυτά σε όλη τη ζωή του, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση θανάτου του τιµηµένου, τα µετάλλια ατά, περιέρχονται, ως κειµήλια, στους
κληρονόµους του, σύµφωνα µε το άρθρο 85 του παρόντος διατάγµατος.
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3. Τα Πυροσβεστικά Μετάλλια αναρτώνται στα χιτώνια των στολών, στο αριστερό του στήθους,
µετά από τα παράσηµα και τα Στρατιωτικά Μετάλλια, σύµφωνα µε την ιεραρχική τάξη του
άρθρου 83 του παρόντος.
4. Αυτοί που τιµήθηκαν µε Πυροσβεστικά Μετάλλια φέρουν στην στολή τους τα διάσηµα των
µεταλλίων αυτών µετά των ταινιών τους µόνο σε επίσηµες εκδηλώσεις κατόπιν διαταγής και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό στολής. Στις άλλες περιπτώσεις φέρουν στη
στολή τους τις αντίστοιχες ταινίες των µεταλλίων, που τους απονεµήθηκαν, µε τα διακριτικά
πολλαπλών απονοµών και προσδιορισµού Τάξης των µεταλλίων.
5. Τα Πυροσβεστικά Μετάλλια του εδαφίου γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του παρόντος
δεν απονέµονται ή αν έχουν απονεµηθεί δεν φέρονται σε περίπτωση, κατά την οποία αυτός,
που κρίθηκε άξιος απονοµής ή αυτός που τιµήθηκε ήδη µ’ αυτά και τελεί σε κατάσταση
ενέργειας, υποστεί τις συνέπειες στέρησης του βαθµού του, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά για την κατάσταση του πυροσβεστικού προσωπικού. Μετάλλια που έχον
απονεµηθεί σ’ αυτούς που είναι γραµµένοι στο στέλεχος της Εφεδρείας του Πυροσβεστικού
Σώµατος, καθώς και σε ιδιώτες, αφαιρούνται σε περίπτωση αµετάκλητης καταδίκης τους, σε:
α. Οποιαδήποτε ποινή, για εγκλήµατα που ανάγονται στην προστασία του πολιτεύµατος.
β. Οποιαδήποτε ποινή, για κακουργήµατα ή για τα πληµµελήµατα των άρθρων 265 έως 272
καθώς και των άρθρων 277 και 288 του Ποινικού Κώδικα.
γ. Αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωµάτων οριστική ή προσωρινή.
6. Μετάλλια που απονεµήθηκαν σε αλλοδαπούς, αφαιρούνται σε περίπτωση που αυτός, που
τιµήθηκε µ’ αυτά:
α. Καταδικάσθηκε από Ελληνικό ∆ικαστήριο, σε οποιαδήποτε ποινή, για εγκλήµατα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της προηγούµενης παραγράφου.
β. Συµµετείχε σε ενέργειες, στρεφόµενες κατά του Ελληνικού Κράτους. Η αφαίρεση των
µεταλλίων γίνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
∆ηµόσιας Τάξης.

Άρθρο 94
(Άρθρο 14 Π.∆. 254/1991)
Βράβευση Μελετών
Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µε δική τους πρωτοβουλία συντάσσουν και
υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους µελέτη που αφορά αντικείµενα αρµοδιότητας του
Πυροσβεστικού Σώµατος, µπορούν να παρέχονται ηθικές αµοιβές. Το αξιόλογο ή µη των
µελετών και εργασιών αυτών καθώς και το είδος της ηθικής αµοιβής που θα απονεµηθεί
εξακριβώνεται µε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση που προτείνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
από το άρθρο 90 του παρόντος.
Άρθρο 95
(Άρθρα 15 και 16 Π.∆. 254/1991)
Υλικές αµοιβές - Αποζηµιώσεις
1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό είναι δυνατή και η χορήγηση υλικής αµοιβής, κατά τον τρόπο
και τη διαδικασία του άρθρου 90 αυτού του ∆ιατάγµατος, για εξαίρετη δραστηριότητα ή
προσπάθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Την υλική αµοιβή απονέµει στο κατώτερο προσωπικό µε απόφασή του ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώµατος στους δε αξιωµατικούς µε απόφασή του ο Υπουργός ∆ηµόσιας
Τάξης.
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3. Το ύψος της υλικής αµοιβής δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο µηνιαίους µισθούς. Για
σοβαρά τραύµατα ή βλάβες ή ιδιαίτερα εξαιρετική δραστηριότητα µπορεί να απονεµηθεί υλική
αµοιβή µέχρι πέντε βασικούς µισθούς.
4. Οι υλικές αµοιβές και οι αποζηµιώσεις του επόµενου άρθρου καταβάλλονται σε βάρος του
προϋπολογισµού του Πυροσβεστικού Σώµατος στον οποίο εγγράφεται ειδική πίστωση.
5. Στο πυροσβεστικό προσωπικό µπορεί να χορηγείται, κατά τον τρόπο της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρο, αποζηµίωση για φθορές ή απώλειες ενδυµάτων ή αντικειµένων κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 96
(Άρθρο 17 Π.∆. 254/1991)
Επίτιµοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώµατος που υπηρέτησαν σε οργανικές
θέσεις του βαθµού τους τουλάχιστον επί τρίµηνο, διατηρούν τιµητικά τον τίτλο της θέσης τους
και µετά την αποστρατεία τους, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου Συµβουλίου κρίσεως. Η
κατά τα ανωτέρω διατήρηση του τιµητικού τίτλου µνηµονεύεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα της
αποστρατείας τους. Της ανωτέρω τιµής της διατήρησης του τίτλου της θέσης τους και µετά
την αποστρατεία τους, απολαµβάνουν µε τις αυτές προϋποθέσεις και οι Υποστράτηγοι
εφόσον προήχθησαν σε Αντιστράτηγους εν αποστρατεία (αρ. 2 Π.∆. 98/2003 (Α΄ 93)
2. Οι διατηρούντες τον τίτλο του επίτιµου Αρχηγού ή Υπαρχηγού απολαµβάνουν τα κάθε φορά
προβλεπόµενα προνόµια για τους αντίστοιχους αξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων.
3. Οι προαναφερόµενοι αξιωµατικοί στερούνται του απονεµηθέντος τίτλου του επιτίµου και των
ειδικών προνοµίων, εφόσον µε απόφαση του Συµβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου κριθεί ότι ασκούν εµπορικό ή βιοποριστικό επάγγελµα κατά τρόπο που δεν
συµβιβάζεται µε τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τον τίτλο τους ή καταδικασθούν
για πράξεις που αντιβαίνουν στην τιµή και την αξιοπρέπεια. Η κατά τ’ ανωτέρω στέρηση του
τίτλου ενεργείται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης.
Άρθρο 97
(Άρθρο 18 Π.∆. 254/1991)
Καταχώρηση ηθικών και υλικών αµοιβών
1. Οι ηθικές και υλικές αµοιβές που απονέµονται στο πυροσβεστικό προσωπικό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρούνται στα ατοµικά βιβλιάρια των τιµωµένων.
2. Τα µετάλλια που έχουν απονεµηθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εξακολουθούν να φέρονται απ’ αυτούς που τιµήθηκαν µ’ αυτά, χωρίς καµιά
µεταβολή του τύπου του διασήµου και της ταινίας του. Μετά την προαγωγή του µεταλλίου
φέρονται µόνο τα νέα διακριτικά.

64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
Α∆ΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 98
(Άρθρο 1 Π.∆. 101/1991)
∆ιάκριση αδειών
Στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος χορηγούνται οι εξής άδειες
απουσίας:
1. Κανονική.
2. Κανονική µε µειωµένες αποδοχές.
3. Βραχεία.
4. Αναρρωτική.
5. Εκπαιδευτική.
6. Μακράς διάρκειας για την αλλοδαπή.
7. Ειδική άδεια – άδειες εξετάσεων.
8. Άδεια µητρότητας – διευκολύνσεις.
9. Ολιγόωρη
Άρθρο 99
(Άρθρο 2 Π.∆. 101/1991)
Κανονική άδεια
1. Ο πυροσβεστικός υπάλληλος δικαιούται κάθε ηµερολογιακό έτος τριάντα (30) ηµέρες
κανονική άδεια απουσίας µε πλήρεις αποδοχές.
2. Οι εξερχόµενοι από το Τµήµα ∆όκιµων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Σχολής καθώς και
οι επανακατασσόµενοι στο Πυροσβεστικό Σώµα δεν δικαιούνται κανονική άδεια µέσα στο
ηµερολογιακό έτος που εξήλθαν απ’ αυτή ή επανακατατάχθηκαν.
3. Η κανονική άδεια χορηγείται στο πυροσβεστικό προσωπικό είτε ολόκληρη είτε τµηµατικά
κατά το χρόνο προγραµµατισµού της, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 107 του
παρόντος, εκτός εάν έκτακτες και σοβαρές ανάγκες επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε άλλα
χρονικά διαστήµατα.
4. Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί µέσα στο ηµερολογιακό έτος,
χορηγείται αυτή το επόµενο ηµερολογιακό έτος και µέχρι τέλος Μαρτίου, χρονολογία µέχρι
την οποία η άδεια πρέπει να έχει διανυθεί.
5. Οι επανερχόµενοι από αργία µε πρόσκαιρη παύση ή αργία µε απόλυση δε δικαιούνται
κανονική άδεια στο ίδιο ηµερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας,
εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του διµήνου.
6. Από την παρούσα δύναµη προσωπικού κάθε Υπηρεσίας µπορεί να βρίσκεται σε κανονική
άδεια, ταυτόχρονα ποσοστό µέχρι 20% των υπαλλήλων.
Άρθρο 100
(Άρθρο 3 Π.∆. 101/1991)
Κανονική άδεια µε µειωµένες αποδοχές
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση των αρµοδίων για χορήγηση των αδειών, µπορεί
να χορηγηθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό κανονική άδεια µε µειωµένης αποδοχές, µέχρι
τριάντα (30) ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον και µετά την εξάντληση της κανονικής
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και βραχείας άδειας. Κατ’ εξαίρεση και για σπουδαίους λόγους του υπαλλήλου η άδεια αυτή
µπορεί να χορηγηθεί µαζί µε την κανονική ή βραχεία άδεια. Οι αποδοχές στην περίπτωση
χορήγησης της αδείας αυτής µειώνονται κατά 50% του συνόλου των αποδοχών του
ανάλογου χρόνου.
2. Ως εξαιρετικές περιπτώσεις, για τη χορήγηση αδείας µε µειωµένες αποδοχές θεωρούνται οι
περιπτώσεις ασθένειας του ίδιου του υπαλλήλου ή µελών της οικογενείας του ή κάθε άλλο
σοβαρό περιστατικό που ανάγεται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του
αιτουµένου την άδεια, κατά την κρίση του αρµόδιου για τη χορήγηση της αδείας.
Άρθρο 101
(Άρθρο 4 Π.∆. 101/1991)
Βραχεία άδεια
1. Το πυροσβεστικό προσωπικό, που δικαιούται κανονική άδεια, δικαιούται πρόσθετα και
βραχεία άδεια διάρκειας επτά (7) ηµερών, µε πλήρεις αποδοχές, κάθε ηµερολογιακό έτος. Η
άδεια αυτή χορηγείται, είτε ολόκληρη, είτε τµηµατικά, ανεξάρτητα από την εξάντληση ή όχι
της κανονικής άδειας και πρέπει να γίνει έναρξή της µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του έτους
χορήγησης.
2. Η βραχεία άδεια χορηγείται και στους Πυροσβέστες που δεν δικαιούνται κανονική άδεια,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 99 του παρόντος. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις κατά την κρίση του αρµόδιου για τη χορήγησή της, η άδεια αυτή µπορεί να
χορηγείται και στο πυροσβεστικό προσωπικό που µνηµονεύεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 99 του παρόντος.
3. Εξαιρετικές περιπτώσεις που παρέχουν το δικαίωµα χορήγησης βραχείας άδειας, σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο θεωρούνται σοβαρά περιστατικά που ανάγονται στην
προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτούµενου την άδεια.
Άρθρο 102
(Άρθρο 5 Π.∆. 101/1991)
Αναρρωτική άδεια
Τα σχετικά µε τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών ρυθµίζονται από τις διατάξεις που
αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
Άρθρο 103
(Άρθρο 6 Π.∆. 101/1991)
Εκπαιδευτική άδεια
1. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που εκπαιδεύονται σ’ όλα τα Τµήµατα της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας δικαιούνται τις άδειες απουσίας που προβλέπει γι’ αυτούς ο Κανονισµός της
Πυροσβεστικής Σχολής.
2.Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που εκπαιδεύονται σε κέντρα εκπαίδευσης και σχολές της
ηµεδαπής εκτός της Πυροσβεστικής Σχολής δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται ή
χορηγούνται για τους σπουδαστές των κέντρων ή των σχολών αυτών.
3.Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση εκπαιδευτικής
άδειας για την αλλοδαπή στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, για θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση σε θέµατα που σχετίζονται µε το πυροσβεστικό έργο. Στους εκπαιδευόµενους
στην αλλοδαπή πυροσβεστικούς υπαλλήλους παρέχονται εκτός των κανονικών αποδοχών
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και η δαπάνη µετάβασης και επιστροφής καθώς και πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε τα
ισχύοντα για τους λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους.
4. Για τα θέµατα τα σχετικά µε την εκπαιδευτική άδεια προς απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών συναφών µε τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος από Α. Ε. Ι. της
ηµεδαπής εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δηµόσιους πολιτικούς
υπαλλήλους. (παρ. 5 αρ. 3 Π.∆. 239/1997 (Α΄ 177).
Άρθρο 104
(Άρθρο 7 Π.∆. 101/1991)
Άδεια µακράς διάρκειας για την αλλοδαπή
1. Στο πυροσβεστικό προσωπικό, µπορεί να χορηγείται άδεια απουσίας, µέχρι έξι (6) µήνες, είτε
ολόκληρη είτε τµηµατικά, για την αλλοδαπή, χωρίς αποδοχές, επιπλέον και µετά την
εξάντληση της κανονικής, βραχείας και κανονικής, µε µειωµένες αποδοχές, για σοβαρούς
ιδιωτικούς λόγους.
2. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Σώµατος και ο χρόνος που διανύθηκε δεν
υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις.
Άρθρο 105
Ειδικές άδειες - Άδειες εξετάσεων
(αρ. 2 Π.∆.247/1999 (Α΄ 203)
1. Οι ειδικές άδειες και οι άδειες εξετάσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 50 παρ.1 και 2 και
60 του Ν. 2683/1999 (Α΄19) αντίστοιχα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους
χορηγούνται για τους ίδιους λόγους και µε τις ίδιες προϋποθέσεις και στους υπαλλήλους του
πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος. Τα νοσήµατα που απαιτούν
περιοδική νοσηλεία και για τα οποία προβλέπεται η άδεια της παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.
2683/1999 (Α΄ 19) αναφέρονται στις διατάξεις της υπ΄αριθ. Φ. 400/39/5521 Σχ. Από 19 – 2 –
1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 235) όπως κάθε
φορά ισχύει. (παρ. 1 αρ. 4 Π.∆. 168/2003 (Α΄ 137).
2. Η ολιγόωρη άδεια είναι διάρκειας µέχρι 3 ωρών και δύναται να χορηγείται στο πυροσβεστικό
προσωπικό κατά το χρόνο που εκτελεί υπηρεσία, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
του κατά την κρίση του ∆ιοικητή ή προϊστάµενου της Υπηρεσίας. Οι ολιγόωρες άδειες δεν
µπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το µήνα.
Άρθρο 105Α
Άδειες µητρότητας – διευκολύνσεις – καθήκοντα και χρόνος εργασίας γυναικείου
πυροσβεστικού προσωπικού
(αρ. 23 Π.∆.247/1999 (Α΄ 203)
1. Στο γυναικείο πυροσβεστικό προσωπικό που κυοφορεί χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του
θεράποντος ιατρού για το χρόνο κύησης, άδεια µητρότητας δεκατεσσάρων µηνών (παρ. 2
αρ. 4 Π.∆. 168/2003 (Α΄ 137), µε πλήρεις αποδοχές µε τη συµπλήρωση του τετάρτου µήνα
κύησης, χωρίς δικαίωµα χορήγησης των διευκολύνσεων που προβλέπονται για τους
πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους. Σε περίπτωση που σε κυοφορούσα
υπάλληλο του πυροσβεστικού προσωπικού χορηγηθεί, λόγω θεραπείας, κατά τη διάρκεια
κύησης αναρρωτική άδεια, αυτή αφαιρείται από την ως άνω ετήσια άδεια.
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2. Στις υπαλλήλους του πυροσβεστικού προσωπικού που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια
τριών (3) µηνών µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά την περαίωση της
διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
3. Ο χρόνος εργασίας του γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού είναι όµοιος µε εκείνο που
ισχύει για τους άντρες. Κατ’ εξαίρεση δεν ανατίθεται στις µητέρες υπαλλήλους του
πυροσβεστικού προσωπικού µε παιδιά ηλικίας µέχρι τεσσάρων (4) ετών υπηρεσία Γ’
Φυλακής, εκτός αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, λόγω έλλειψης προσωπικού.
4. Με βάση γνωµάτευση του θεράποντος γυναικολόγου ιατρού δύνανται να ανατίθενται σε
γυναίκες υπαλλήλους κατά το χρόνο κύησής τους εσωτερικές ή εξωτερικές υπηρεσίες, που
δεν επηρεάζουν την κύησή τους.
Άρθρο 106
(Άρθρο 11 Π.∆. 101/1991)
Αναστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών
1. Σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιών αναγκών και για όσο διάστηµα
διαρκούν αυτές, µπορεί, ύστερα από πρόταση των ∆ιοικητών ή των Προϊσταµένων των
Υπηρεσιών και απόφαση του Αρχηγού για τις Κεντρικές και Ειδικές Υπηρεσίες του Σώµατος
και των ∆ιοικητών των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για το
προσωπικό των Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους, να περιορίζεται η διάρκεια των αδειών ή
να ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό. Για τις ίδιες
περιπτώσεις και για όσο διάστηµα διαρκούν αυτές, οι ∆ιοικητές ή οι Προϊστάµενοι των
Υπηρεσιών µπορούν να αναστέλλουν τη χορήγηση των αδειών.
2. ∆εν χορηγούνται άδειες εκτός των αναρρωτικών, των ειδικών αδειών εξετάσεων και
εκπαιδευτικών κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από
την Εκλογική Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των
αναρρωτικών, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται
αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν χωρίς βραδύτητα στην
Υπηρεσία τους. Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να εγκριθεί η χορήγηση κατά το χρονικό
διάστηµα της προεκλογικής περιόδου άδειας από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα
αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
3. Όλες οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται στα ατοµικά βιβλία του προσωπικού, εκτός των
κανονικών µε πλήρεις αποδοχές των βραχειών και των ολιγόωρων.
Άρθρο 107
(Άρθρο 12 Π.∆. 101/1991)
Προγραµµατισµός κανονικών αδειών
1. Οι κανονικές άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού προγραµµατίζονται µέσα στο
ηµερολογιακό έτος που ανάγονται, είτε ολόκληρες, είτε τµηµατικά.
2. Ο προγραµµατισµός των αδειών γίνεται το µήνα ∆εκέµβριο για το επόµενο ηµερολογιακό
έτος και συντάσσονται σχετικοί πίνακες. Κατά τον προγραµµατισµό των αδειών λαµβάνονται
υπόψη:
α. Οι υπηρεσιακές ανάγκες.
β. Οι προτιµήσεις του προσωπικού και οι λόγοι που επιβάλουν αυτές και διατυπώνονται
έγκαιρα µε έγγραφη αναφορά.
γ. Τα προβλεπόµενα στη παράγρ.6 του άρθρου 99 του παρόντος ποσοστά.
δ. Η χρονική περίοδος λήψης της κανονικής άδειας τα τρία τελευταία έτη.
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3.
4.

5.

6.
7.

ε. Γι’ αυτούς που ζητούν την κανονική τους άδεια, τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέµβριο, προγραµµατίζονται για ένα 20ήµερο, εφόσον ζητηθούν, µε τη φροντίδα να
µην συµπίπτουν οι κανονικές άδειες του προσωπικού µε την ίδια περίοδο που έλαβε τούτο
άδεια το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, εκτός αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το
επιτρέπουν.
ζ. Για το πυροσβεστικό προσωπικό, που πάσχει από παθήσεις και έχει ανάγκη ειδικής
θεραπείας (λουτροθεραπείες, υδροθεραπείες, αεροθεραπείες, κ.λπ.) προγραµµατίζεται
εφόσον το ζητεί, ολόκληρη η κανονική το άδεια τους πιο πάνω µήνες. Η ανάγκη αυτής της
ειδικής θεραπείας πιστοποιείται από βεβαίωση της οικείας επιτροπής αναρρωτικών
αδειών. Η χρησιµοποίηση της άδειας αυτής για το σκοπό που χορηγήθηκε αποδεικνύεται
µε βεβαίωση της Υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την ειδική θεραπεία.
Ο προγραµµατισµός των αδειών γίνεται από τους αρµόδιους για τη χορήγηση των αδειών
που ορίζονται στο επόµενο άρθρο.
Επιτρέπεται κατά τους θερινούς µήνες ο προγραµµατισµός και η χορήγηση ολόκληρης της
µηνιαίας κανονικής άδειας σε υπάλληλο, εφόσον υπάρχει απροθυµία άλλων υπαλλήλων να
προγραµµατίσουν και να λάβουν κανονική άδεια κατά τους θερινούς µήνες ή και αντίστροφα
η χορήγηση ολόκληρης της κανονικής άδειας σε µήνες εκτός θέρους, εφόσον οι ανάγκες της
Υπηρεσίας το επιτρέπουν.
Αν για υπηρεσιακούς λόγους δεν χορηγηθεί στους υπαλλήλους η κανονική άδεια κατά το
χρόνο του προγραµµατισµού της χορηγείται αµέσως, όταν εκλείψουν οι λόγοι. Αυτοί που δεν
υποβάλλουν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αναφορά για τη χορήγηση της προγραµµατισµένης
κανονικής άδειας λαµβάνουν αυτή όταν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Επίσης αυτοί
που διακόπτουν µε πρωτοβουλία τους την κανονική τους άδεια λαµβάνουν το υπόλοιπό της
σε χρόνο που το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
Όσοι από το πυροσβεστικό προσωπικό µετατίθενται ή αποσπώνται και δεν έχουν λάβει την
κανονική τους άδεια, λαµβάνουν αυτή από την Υπηρεσία που τοποθετούνται.
Αναπρογραµµατισµός κανονικών αδειών επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις των
παραγράφων 1 και 2 του προηγούµενου άρθρου και µόνο για τους υπαλλήλους που για τις
αιτίες αυτές δεν έλαβαν την άδειά τους κατά το χρόνο του αρχικού προγραµµατισµού και όταν
πρόκειται για αµοιβαίο αναπρογραµµατισµό.
Άρθρο 108
(Άρθρο 13 Π.∆. 101/1991).
Αρµόδια όργανα για την έγκριση και χορήγηση αδειών

1. Οι άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 103
και 104 του παρόντος, ανεξάρτητα από το που θα διανυθούν εγκρίνονται και χορηγούνται:
α. Από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος στον Υπαρχηγό και στον Προϊστάµενο
Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Από τον Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος στους ∆ιοικητές των Περιφερειακών
∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, των Ειδικών
Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών, του 199 Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου
Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος, στους ∆ιευθυντές της Γενικής Αποθήκης Υλικού
Πυροσβεστικού Σώµατος και των Ασφαλιστικών ταµείων και στον Προϊστάµενο του
Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών.
δ. Από τον Προϊστάµενο Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος στο προσωπικό
που υπηρετεί στο Αρχηγείο.
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ε. Από τους ∆ιοικητές των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο
προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, στους ∆ιοικητές
∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στους ∆ιοικητές των Πυροσβεστικών Σταθµών
και στους Προϊσταµένους των Πυροσβεστικών Συνεργείων.
στ. Από τους ∆ιοικητές των ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο προσωπικό που
υπηρετεί στα γραφεία της ∆ιοίκησης και στους ∆ιοικητές των Πυροσβεστικών Σταθµών
που υπάγονται στη ∆ιοίκηση.
ζ. Από τους ∆ιοικητές ή Προϊσταµένους Υπηρεσιών σ’ όλο το προσωπικό που υπηρετεί σ’
αυτές.
2. Οι άδειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι χορηγούνται από τους
∆ιοικητές ή τους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών στις οποίες οργανικά ανήκουν ύστερα από
πρόταση, σε ό,τι αφορά το χρόνο χορήγησης και τη διάρκεια της άδειας, των ∆ιοικητών ή των
Προϊσταµένων των Υπηρεσιών στις οποίες είναι αποσπασµένοι.
Άρθρο 109
(Άρθρο 14 Π.∆. 101/1991)
Χορήγηση αδειών - Υπολογισµός αδειών - Ηµέρες πορείας
1. Η κανονική µε µειωµένες αποδοχές, η εκπαιδευτική για την αλλοδαπή, η µακράς διάρκειας
για την αλλοδαπή, η άδεια εξετάσεων και η άδεια µητρότητας χορηγούνται µε έγγραφη αίτηση
του ενδιαφερόµενου. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, η έγκριση χορήγησης µπορεί να
ζητηθεί και µε σήµα, επακολουθεί δε και η υποβολή της σχετικής αίτησης.
2. Οι ηµέρες άδειας υπολογίζονται σύµφωνα µε το ισχύον ηµερολόγιο. Στις ηµέρες αδείας δεν
υπολογίζονται οι απαραίτητες για τη µετάβαση στον τόπο διάνυσης της άδειας και επάνοδο
ηµέρες πορείας οι οποίες καθορίζονται πάγια ως εξής:
α. Τέσσερις (4) ηµέρες για οποιοδήποτε τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας στην ηµεδαπή.
β. Έξι (6) ηµέρες, για οποιαδήποτε χώρα ή χώρες διάνυσης της άδειας στην αλλοδαπή.
3. Οι ηµέρες πορείας χορηγούνται στις κανονικές, στις βραχείες και στις αναρρωτικές άδειες. Σε
περίπτωση χορήγησης αναρρωτικών αδειών περισσοτέρων της µιας µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος, τέσσερις (4) ηµέρες πορείας χορηγούνται µόνο στην πρώτη. Για τις
υπόλοιπες αναρρωτικές που διανύονται εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, είτε ολόκληρες, είτε
τµηµατικά, χορηγούνται οι πράγµατι απαιτούµενες ηµέρες πορείας για τη µετάβαση και
επάνοδο, κατά την κρίση του αρµόδιου για τη χορήγηση της άδειας.
4. Όταν οι κανονικές ή οι βραχείες άδειες χορηγούνται τµηµατικά, ηµέρες πορείας λαµβάνονται
µία φορά για κάθε µία από τις άδειες αυτές. Σε περίπτωση που οι παραπάνω άδειες
χορηγούνται η µία συνέχεια της άλλης οι ηµέρες πορείας υπολογίζονται χωριστά για κάθε
µία.
Άρθρο 110
(Άρθρο 15 Π.∆. 101/1991)
Φύλλο αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων - Παρατάσεις αδειών
1. Ο αδειούχος εφοδιάζεται από την Υπηρεσία που χορηγεί την άδεια, µε σχετικό φύλλο αδείας,
το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητάς του, το είδος και τη διάρκεια της άδειας, τον
τόπο ή τόπους διάνυσης της άδειας, τον αριθµό της εγκριτικής διαταγής, όπου προβλέπεται,
τις τυχόν ηµέρες πορείας, καθώς και την ηµεροµηνία και ώρα έναρξης και λήξης της άδειας.
2. Το φύλλο άδειας θεωρείται για την αναχώρηση του ενδιαφερόµενου από την Υπηρεσία
χορήγησης αυτού και παραδίδεται σ’ αυτόν έγκαιρα από τη Γραµµατεία της Υπηρεσίας ή τον
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3.

4.

5.

6.
7.

Αξιωµατικό Υπηρεσίας. Επίσης το φύλλο άδειας µετά την επάνοδο του αδειούχου
παραδίδεται στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας.
Η πιστοποίηση της µετάβασης του αδειούχου στους τόπους διάνυσης της άδειας προκύπτει
από δήλωσή του η οποία γίνεται µετά την επάνοδό του, επί του φύλλου αδείας. Προκειµένου
για την αλλοδαπή η παραπάνω πιστοποίηση προκύπτει από τις θεωρήσεις εισόδου-εξόδου
επί του διαβατηρίου ή φύλλου αδείας. Σε περίπτωση µη θεώρησης οι επιπλέον δύο (2)
ηµέρες πορείας εκπίπτουν από την κανονική ή τη βραχεία άδεια τρέχοντος έτους του
υπαλλήλου και σε περίπτωση εξάντλησης απ’ αυτές του επόµενου έτους.
Ο αδειούχος, στην αναφορά ή αίτηση χορήγησης άδειας, υποχρεούται να αναγράφει τους
τόπους και τις ακριβείς διευθύνσεις διάνυσης της άδειας, καθώς και αριθµούς τηλεφώνου για
τυχόν αναζήτησή του σε περίπτωση ανάγκης. Αλλαγή του τόπου ή της διεύθυνσης διάνυσης
της άδειας επιτρέπεται µετά από προφορική ενηµέρωση της Υπηρεσίας του αδειούχου.
Οι αδειούχοι µετά τη λήξη της αδείας τους οφείλουν να επανέλθουν έγκαιρα στην Υπηρεσία
τους. Οι µη επανερχόµενοι έγκαιρα στην Υπηρεσία τους υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο. Για
βραδύτητα που δεν επιτρέπει στον υπάλληλο να εκτελέσει πλήρη υπηρεσία κατά την
ηµεροµηνία επανόδου του υπόκειται επιπλέον και σε κράτηση των αποδοχών του χρόνου
απουσίας, το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που η απουσία είναι µεγαλύτερη της µιας
ηµέρας. Στην περίπτωση αυτή οι ηµέρες απουσίας δεν θεωρούνται χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας και καταχωρίζονται στο ατοµικό βιβλιάριο του αδειούχου. ∆εν θεωρείται υπέρβαση
άδειας η βραδύτητα, που προέρχεται από ανώτερη βία (διακοπή συγκοινωνιών λόγω
καιρικών συνθηκών, απεργίας κ.λπ.). Οι λόγοι ανώτερης βίας πιστοποιούνται από την
αρµόδια τοπική Υπηρεσία του σώµατος ή από την κατά περίπτωση αρµόδια Αρχή µε σχετική
καταχώρηση στο φύλλο αδείας. Στις περιπτώσεις αυτές οι ηµέρες υπέρβασης δεν
θεωρούνται ηµέρες αδικαιολόγητης απουσίας και χρεώνονται ως ηµέρες κανονικής άδειας ή
βραχείας άδειας του τρέχοντος έτους ή αν αυτές έχουν εξαντληθεί του επόµενου.
Η µη ανεύρεση των αδειούχων στους τόπους που έχουν δηλώσει ότι θα διανύσουν την άδεια,
καθώς και η αλλαγή τόπου ή διεύθυνσης διάνυσης της άδειας χωρίς προηγούµενη
ενηµέρωση της Υπηρεσίας, συνιστούν λόγο πειθαρχικού ελέγχου.
Παράταση διανυόµενης άδειας επιτρέπεται κατά την κρίση του αρµόδιου για την έγκρισή της
µόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του παρόντος διατάγµατος.
Υπάλληλος του οποίου λήγει η άδεια και έχει ανάγκη παράτασης, υποβάλλει απ’ ευθείας, µε
το ταχύτερο µέσο, στην Υπηρεσία που χορήγησε την άδεια, σχετική αίτηση µε απόδειξη. Η
αίτηση για παράταση πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει ο απαιτούµενος
χρόνος για απάντηση πριν από τη λήξη της διανυόµενης άδειας. Ο υπάλληλος που δεν έλαβε
έγκαιρα τη σχετική απάντηση της Υπηρεσίας του είναι υποχρεωµένος να επανέλθει στη θέση
του όταν λήξει η άδειά του.
Άρθρο 111
(Άρθρο 16 Π.∆. 101/1991)
Απώλεια δικαιώµατος για λήψη κανονικής και βραχείας άδειας

1. Αυτός που δεν κάνει χρήση της κανονικής και βραχείας άδειας, µέσα στις προθεσµίες που
τάσσουν η παράγραφος 4 του άρθρου 99 και η παράγραφος 1 του άρθρου 101 αντίστοιχα,
του παρόντος, χάνει το δικαίωµα που έχει και δεν επιτρέπεται να προστεθούν οι άδειες αυτές
στις αντίστοιχες άδειες του επόµενου έτους. Αν οι παραπάνω άδειες δεν χορηγηθούν για
τους λόγους που αναφέρονται στην παράγρ.1 του άρθρου 106 του παρόντος, τότε
επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητή ή Προϊσταµένου του υπαλλήλου και απόφαση
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος να προστεθούν αυτές στις αντίστοιχες άδειες του
επόµενου έτους.
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2. Στους µετακινούµενους προσωρινά για εκτέλεση υπηρεσίας καθώς και τους µετατιθέµενους
δεν χορηγούνται κατ’ αρχήν άδειες, εκτός των αναρρωτικών. Κατ’ εξαίρεση χορηγείται στους
µετατιθεµένους η προγραµµατισµένη κανονική άδεια εφόσον ο χρόνος διάνυσής της
καλύπτεται από την προθεσµία αναχώρησής τους.
3. Επίσης σ’ αυτούς που σε βάρος τους εκκρεµεί σοβαρή ποινική δίκη η διοικητική εξέταση
µπορεί η Υπηρεσία να αρνηθεί τη χορήγηση κάθε άδειας, εκτός της αναρρωτικής. Στις
περιπτώσεις αυτές χορηγούνται άδειες µόνο αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 112
(Άρθρο 1 Π.∆. 122/1990, άρθρο 3 παρ.8 Π.∆. 90/1991, άρθρο 47 παρ.1, 2 και 3 Π.∆.
426/1991)
∆ιεξαγωγή Υγειονοµικής Υπηρεσίας
1. Η Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος ασκείται από τους υγειονοµικούς
αξιωµατικούς του Σώµατος στις πόλεις όπου αυτοί υπηρετούν. Στις υπόλοιπες πόλεις η
Υγειονοµική Υπηρεσία ασκείται από τον ιατρό που εκτελεί την Υγειονοµική Υπηρεσία της
Ελληνικής Αστυνοµίας και σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει ή ο υπάρχων εδρεύει εκτός
πόλεως, η Υγειονοµική Υπηρεσία ασκείται από γιατρό που έχει τη δηµοσιοϋπαλληλική
ιδιότητα οριζόµενος από τον οικείο Νοµάρχη ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητή της
Υπηρεσίας. Η Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος διευθύνεται και
συντονίζεται από τη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Υγειονοµικοί Αξιωµατικοί Πυροσβεστικού Σώµατος διορίζονται γιατροί των ειδικοτήτων
Παθολόγου, Καρδιολόγου, Πνευµονολόγου, Χειρούργου, Ορθοπεδικού, Γενικής Ιατρικής,
Νευρολόγου-Ψυχίατρου, Οφθαλµίατρο και Οδοντίατρου, Γυναικολόγου και ∆ερµατολόγου
(άρ. 4 Π.∆. 239/2000 (Α΄ 201) σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Στην απόφαση του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης για την πλήρωση θέσεων Υγειονοµικών Αξιωµατικών, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες στο Πυροσβεστικό Σώµα διατάξεις, καθορίζονται και οι απαιτούµενες
ειδικότητες.
3. Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό των Υγειονοµικών Αξιωµατικών, είναι όµοια µε
εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη ∆οκίµων Πυροσβεστών και προβλέπονται από το
άρθρο 1 παρ. 1 του Π.∆. 170/1996 (Α΄ 131) (πλέον 167/2003), όπως κάθε φορά ισχύει, πλην
του ανώτατου ορίου ηλικίας που ορίζεται το 40ο και της τριετούς ιατρικής προϋπηρεσίας στο
∆ηµόσιο Τοµέα. (άρθρο µόνο Π.∆. 343/2000 (Α΄ 296).
4. Οι υγειονοµικοί αξιωµατικοί του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι και ελεγκτές γιατροί που
ελέγχουν τα βιβλιάρια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των εν ενεργεία υπαλλήλων του
Σώµατος, των µελών οικογενείας τους, των συνταξιούχων πυροσβεστικών υπαλλήλων και
των µελών των οικογενειών τους, που καλύπτονται ιατροφαρµακευτικά από το ∆ηµόσιο.
(άρθρο µόνο Π.∆. 130/1998 (Α΄ 104).
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Άρθρο 113
(Άρθρο 2 Π.∆. 122/1990 άρθρο 47 παρ.4, 5 και 6 Π.∆. 426/1991)
Καθήκοντα Υγειονοµικού Αξιωµατικού
1. ∆ιευθύνει την Υγειονοµική Υπηρεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης όπου
υπηρετεί.
2. Κάθε πρωί δέχεται στο ιατρείο της υπηρεσίας τους ασθενείς πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
Εκτάκτως και σε περίπτωση ασθένειας πυροσβεστικού υπαλλήλου σε ώρα υπηρεσίας και
εφόσον η κατάστασή του κριθεί από τον αξιωµατικό υπηρεσίας ότι είναι σοβαρή, ειδοποιείται
οποιαδήποτε ώρα ο γιατρός ο οποίος είναι υποχρεωµένος να προσέλθει αµέσως στην
Υπηρεσία για εξέταση του ασθενή.
3. Κατά την εξέταση των ασθενών σηµειώνει στο βιβλίο ασθενών καθώς και στο ατοµικό δελτίο
ασθενείας, αν υπάρχει ανάγκη ο ασθενής να εισαχθεί σε Νοσοκοµείο για νοσηλεία, οπότε
εκδίδει και το σχετικό εισιτήριο ή αν πρέπει µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς της
παραγρ. 1 του άρθρου 116 του παρόντος να αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας.
4. Τις ώρες που βρίσκεται στο ιατρείο που εξετάζει τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που
εξήλθαν την προηγούµενη από το Νοσοκοµείο, καθώς επίσης και κάθε άλλον
παραπεµπόµενο από την υπηρεσία πυροσβεστικό υπάλληλο.
5. Όταν η κατάσταση της υγείας του πυροσβεστικού υπαλλήλου δεν επιτρέπει µετακίνησή του,
ο γιατρός της υπηρεσίας υποχρεούται να τον επισκεφθεί στο σπίτι του. Στην περίπτωση αυτή
η Υπηρεσία διαθέτει στο γιατρό µεταφορικό µέσον.
6. Γνωµατεύει όπως οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι παραµένουν ελεύθεροι υπηρεσίας σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 116 του παρόντος διατάγµατος. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που
αφήνονται ελεύθεροι υπηρεσίας οφείλουν να τηρούν επακριβώς τις οδηγίες του γιατρού, τις
οποίες αυτός γράφει στην οικεία στήλη του βιβλίου ασθενειών του υπαλλήλου.
7. Εξετάζει τους υπαλλήλους άλλων πυροσβεστικών υπηρεσιών οι οποίοι διερχόµενοι από την
πόλη όπου εδρεύει η υπηρεσία του ασθένησαν. Στην περίπτωση αυτή ενεργεί όπως και για
τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του, φροντίζοντας όµως να ενηµερώνει αυθηµερόν την
Υπηρεσία του υπαλλήλου για τα αποτελέσµατα της εξέτασης στέλνοντας και τη σχετική
γνωµάτευση.
8. Οι ώρες επίσκεψης του γιατρού καθορίζονται από το ∆ιοικητή της Υπηρεσίας µέσω του
γενικού προγράµµατος εσωτερικής Υπηρεσίας του Σταθµού.
9. Σε περίπτωση που υπάλληλος προσποιηθεί ασθένεια και ευρεθεί από το γιατρό υγιής, ο
γιατρός υποχρεούται να κάνει γνωστό το γεγονός στη ∆ιοίκηση του υπαλλήλου για να
ληφθούν κατ’ αυτού τα ανάλογα πειθαρχικά µέτρα.
10.Οι γνωµατεύσεις του γιατρού περιβάλλονται µε την έγκριση του οικείου ∆ιοικητή.
11.Επισκέπτεται µία φορά τουλάχιστον την εβδοµάδα τους ασθενείς πυροσβεστικούς
υπαλλήλους που νοσηλεύονται σε θεραπευτήρια της πόλης όπου η έδρα της Υπηρεσίας του.
12.Επιθεωρεί υποχρεωτικά µία φορά την εβδοµάδα ή όποτε άλλοτε του ζητηθεί από το ∆ιοικητή
της Υπηρεσίας τους θαλάµους των υπαλλήλων, το κέντρο ψυχαγωγίας, καθώς και όλους
τους άλλους κοινόχρηστους χώρους της Υπηρεσίας και ελέγχει την καθαριότητά τους και αν
σ’ αυτούς τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής, προτείνοντας σε αντίθετη περίπτωση τα
αναγκαία µέτρα.
13.Μεριµνά για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των κατά τη κρίση του, κατάλληλων
πυροσβεστικών υπαλλήλων για τα καθήκοντα του Νοσοκόµο και διδάσκει στοιχεία Υγιεινής
και Α’ Βοηθειών στους υπαλλήλους, όταν αυτό ορίζεται στο πρόγραµµα εκπαίδευσης της
Υπηρεσίας.
14.Σε περιπτώσεις µεγάλων και επικίνδυνων συµβάντων (µεγάλων πυρκαγιών, διαρροών
επικίνδυνων χηµικών ουσιών, σεισµών, καταρρεύσεων κ.λπ.) µεταβαίνει στο χώρο του
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συµβάντος παρέχοντας τη συνδροµή του και τις Α’ Βοήθειες σε Πυροσβέστες και πολίτες που
κινδυνεύουν.
15.Τους Υγειονοµικούς Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος που απουσιάζουν ή
κωλύονται, εκτός εκείνων που υπηρετούν στο λεκανοπέδιο Αττικής, αντικαθιστούν, σε ό,τι
αφορά τα καθήκοντα που προσδιορίζονται από τις παραγράφους 2 έως και 7 του παρόντος
άρθρου, οι ασκούντες την Υγειονοµική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας γιατροί.
Άρθρο 114
(Άρθρο 3 Π.∆. 122/1990, άρθρο 47 παρ.7 Π.∆. 426/1991)
Ασθένειες και Νοσήλια προσωπικού Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Για κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, και από της κατάταξής του, καταρτίζεται από την
Υγειονοµική Υπηρεσία ατοµικό δελτίο ασθενειών. Το ατοµικό δελτίο ασθενειών τηρείται από
την Υπηρεσία στην οποία αυτοί ανήκουν.
2. Όσοι ασθενούς, υποχρεούνται να ενηµερώνουν αµέσως την Υπηρεσία τους για την ασθένειά
τους και να µεταβαίνουν στο γιατρό της Υπηρεσίας για εξέταση. Σε περίπτωση που ασθενής
εξετάσθηκε από ιδιώτη γιατρό και η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει την εκτέλεση
υπηρεσίας, µεταβαίνει την ίδια ή την επόµενη ηµέρα στο γιατρό της Υπηρεσίας προκειµένου
να κριθεί αν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας.
3. Αν όµως η κατάσταση του ασθενή είναι βαριά και δεν µπορεί να µεταβεί στο ιατρείο, ειδοποιεί
ο ίδιος ή οι συγγενείς του ή η Υπηρεσία του το γιατρό της Υπηρεσίας, ο οποίος υποχρεούται
να µεταβεί στο σπίτι του ασθενή. Στην περίπτωση που προηγήθηκε εξέταση του ασθενή στο
σπίτι από ιδιώτη γιατρό, αποστέλλονται την ίδια ή την επόµενη µέρα στον υπηρεσιακό
γιατρό, για τις απαραίτητες ενέργειες, το βιβλιάριο νοσηλείας του ασθενή και η σχετική
γνωµάτευση του ιδιώτη γιατρού.
4. Όσοι από το προσωπικό έχουν δηλώσει ασθένεια, υποχρεούνται µετά την εξέτασή τους από
τον υπηρεσιακό γιατρό να ενηµερώνουν αµέσως την Υπηρεσία τους για το αποτέλεσµα της
εξέτασης.
Άρθρο 115
(Άρθρο 4 Π.∆. 122/1990, άρθρο 2 παρ.8 Π.∆.90/1991 και άρθρο 46 παρ.8 Π.∆. 426/1991)
Ασθενείς αδειούχοι ή µε φύλλο πορείας
1. Όσοι ασθενούν, ενώ βρίσκονται σε άδεια ή κινούνται µε φύλλο πορείας παρουσιάζονται ή
ειδοποιούν για την ασθένειά τους τη τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία µε έγγραφό της
που παραπέµπει στον υπηρεσιακό γιατρό και ελλείψει αυτού σε κρατικό γιατρό (Νοσοκοµείου
ή Κέντρου Υγείας ή αγροτικό γιατρό) ενηµερώνοντας παράλληλα την Υπηρεσία του ασθενή.
2. Ο γιατρός στην περίπτωση που ο ασθενής κινείται µε φύλλο πορείας γνωµατεύει αν αυτός
µπορεί να ταξιδέψει ή όχι και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική υπόδειξη. Η σχετική
γνωµάτευση του γιατρού παραδίδεται στον ίδιο τον ασθενή ή αποστέλλεται στην Υπηρεσία
του για τη δέουσα καταχώρηση στο ατοµικό του δελτίο ασθενειών. Αν ο ασθενής που
βρίσκεται σε άδεια ή κινείται µε φύλλο πορείας αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 116 του παρόντος, µπορεί να παραµείνει στον τόπο που ασθένησε ή
να µεταβεί στον προορισµό του, εκτός αν ο γιατρός έχει γνωµατεύσει ότι δεν είναι σε θέση να
ταξιδέψει.
3. Οι κατά τον ανωτέρω τρόπο δικαιολογηµένες ηµέρες υπέρβασης της άδειας ή του φύλλου
πορείας εκπίπτουν από την κανονική άδεια τρέχοντος έτους του υπαλλήλου και σε
περίπτωση που αυτή έχει εξαντληθεί εκπίπτουν από την κανονική άδεια του επόµενου έτους.
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4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και για
τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που βρίσκονται σε εβδοµαδιαία ανάπαυση (ρεπό).
Άρθρο 116
(Άρθρο 5 Π.∆. 122/1990 και άρθρο 47 παρ.9 Π.∆. 426/1991)
Ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας
1. Οι ασθενείς µπορούν ύστερα από γνωµάτευση του υπηρεσιακού γιατρού να αφεθούν
ελεύθεροι υπηρεσίας στις εξής περιπτώσεις:
α. Μέχρι τέσσερις ηµέρες, εφόσον η πάθησή τους δικαιολογεί την αποχή από τα υπηρεσιακά
τους καθήκοντα.
β. Μέχρι τέσσερις ακόµα ηµέρες, αν δεν έχουν αποθεραπευθεί από την πάθηση για την
οποία αρχικά αφέθηκαν ελεύθεροι υπηρεσίας.
γ. Μέχρι τέσσερις ακόµα ηµέρες αν µετά την πάροδο των προηγούµενων ηµερών ελευθερίας
από την υπηρεσία δεν αποθεραπεύθηκαν ή αρρώστησαν από διαφορετική πάθηση.
δ. Αν οι ασθενείς, µετά την άροδο των οκτώ ή δώδεκα ηµερών αντίστοιχα δεν
αποθεραπευθούν, ο υπηρεσιακός γιατρός µεριµνά για την παραποµπή τους σε
Νοσοκοµείο ή στην Επιτροπή αναρρωτικών αδειών, εφόσον για την πάθησή τους δεν
απαιτείται νοσηλεία.
2. Τα όρια των οκτώ ή δώδεκα ηµερών υπολογίζονται κατά περίπτωση, είτε η αποχή είναι
συνεχής, είτε τµηµατική, µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη της πρώτης αποχής.
3. Όσοι εξέρχονται από το νοσοκοµείο µε ένδειξη χορήγησης αναρρωτικής άδειας, θεωρούνται
ελεύθεροι υπηρεσίας από την ηµέρα εξόδου τους, µέχρι πέντε το πολύ ηµέρες, οπότε και
παρουσιάζονται στην επιτροπή αναρρωτικών αδειών. Όταν στο εξιτήριο του νοσοκοµείου
αναγράφεται ότι ο ασθενής µπορεί να παραµείνει ελεύθερος υπηρεσίας, ο ασθενείς µπορεί
να παραµείνει ελεύθερος υπηρεσίας µέχρι οκτώ ηµέρες.
4. Επίσης ελεύθεροι υπηρεσίας θεωρούνται όσοι τελούν από ένδειξη αναρρωτικής άδειας µέχρι
την παραποµπή τους στις Υγειονοµικές επιτροπές.
5. Οι ασθενείς ελεύθεροι υπηρεσίας απαγορεύεται να αποµακρύνονται από την οικεία τους
χωρίς δικαιολογηµένη αιτία. Για δικαιολογηµένη αποµάκρυνση από την περιφέρεια της
Υπηρεσίας τους που είναι η κατοικία τους απαιτείται άδεια του προϊσταµένου της Υπηρεσίας
στην οποία υπηρετούν, που χορηγείται ύστερα από γνωµάτευση του υπηρεσιακού γιατρού.
Άρθρο 117
(Άρθρο 6 Π.∆. 122/1990 και άρθρο 46 παρ.10 Π.∆. 426/1991)
Αρµοδιότητες ∆ιοικητών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
1. Οι ∆ιοικητές ή προϊστάµενοι Υπηρεσιών έχουν τις εξής αρµοδιότητες σε ό,τι αφορά την
υγειονοµική περίθαλψη του προσωπικού της Υπηρεσίας τους:
α. Μεριµνούν για την έγκαιρη ειδοποίηση του υπηρεσιακού γιατρού, όταν ο ασθενής της
Υπηρεσίας τους δεν µπορεί να µεταβεί για εξέτασή του ή σε περίπτωση έκτακτης
εισαγωγής σε νοσοκοµείο ή κλινική.
β. Ενηµερώνουν το γιατρό για τις περιπτώσεις που δηλώθηκε ασθένεια ύστερα από διάθεση
του προσωπικού σε υπηρεσία. Επίσης εισηγούνται στο γιατρό την παραποµπή ασθενούς
σε νοσοκοµείο, για κατ’ επανάληψη δήλωση ασθένειας.
γ. Ελέγχουν πειθαρχικά, ύστερα από έγγραφη ενηµέρωσή τους από τον υπηρεσιακό γιατρό
και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εκείνους από το προσωπικό που δηλώνουν
ασθένεια προσποιούµενοι τον ασθενή, καθώς και τους ελεύθερους υπηρεσίας ασθενείς
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που αποµακρύνονται χωρίς δικαιολογηµένη αιτία ή άδεια της Υπηρεσίας από την οικεία
τους ή την περιφέρεια της Υπηρεσίας που βρίσκεται η οικία τους.
2. Σε ό,τι αφορά τη νοσοκοµειακή περίθαλψη του προσωπικού έχουν τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α. Φροντίζουν όπως οι ασθενείς υπάλληλοι που πρόκειται να εισαχθούν σε νοσοκοµείο
έχουν µαζί τους το εισιτήριο εισαγωγής και το βιβλιάριο ασθενείας τους.
β. Χορηγούν φύλλα πορείας στους ασθενείς που πρόκειται να εισαχθούν σε στρατιωτικά ή
άλλα νοσοκοµεία ή κλινικές εκτός της περιφέρειάς τους ή του νοµού. Η χορήγηση γίνεται
µε βάση τη γνωµάτευση του υπηρεσιακού γιατρού από την οποία πρέπει να προκύπτει
σαφώς ότι ο ασθενής δεν µπορεί να θεραπευθεί σε νοσοκοµείο ή κλινική της περιφέρειάς
του ή του νοµού ή ότι πρέπει να µεταβεί σε νοσοκοµείο της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Ο
ασθενής αφού λάβει το φύλλο πορείας µε την επισυναπτόµενη σε αυτό γνωµάτευση
παρουσιάζεται στο γιατρό της Υπηρεσίας της πόλης που βρίσκεται το νοσοκοµείο και
εισάγεται σ’ αυτό µε µέριµνα της Υπηρεσίας ατής.
γ. Μεριµνούν ώστε ο ασθενής να συνοδεύεται από συνάδελφό του ή τον υπηρεσιακό γιατρό
σε περίπτωση που σύµφωνα µε την ιατρική γνωµάτευση πάσχει από βαριά ασθένεια ή αν
η κατάστασή του καθιστά αναγκαία την ύπαρξη υπηρεσιακού συνοδού.
Άρθρο 118
(Άρθρο 7 Π.∆. 122/1990 και άρθρο 47 παρ.7 Π.∆. 426/1991)
Αρµοδιότητες Υπηρεσιών σε περίπτωση ασθένειας προσωπικού
1. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε περιπτώσεις ασθένειας του προσωπικού έχουν τις εξής
αρµοδιότητες:
α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών του ασθενή, ο οποίος παρουσιάζεται σ’
αυτές και παράλληλα ενηµερώνουν τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σώµατος.
β. Παραπέµπουν αυθηµερόν ή την εποµένη εργάσιµη ηµέρα τον ασθενή στον υπηρεσιακό
γιατρό αν πρόκειται να εισαχθεί σε στρατιωτικό νοσοκοµείο για εξέταση και λήψη του
σχετικού εισιτηρίου το οποίο και θεωρούν.
γ. Γνωστοποιούν στον ασθενή που πρόκειται να εισαχθεί σε µη στρατιωτικό νοσοκοµείο ή σε
κλινική της προτίµησής του τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του επόµενου άρθρου
του παρόντος ∆ιατάγµατος.
δ. Σε περίπτωση που ο ασθενής πρόκειται ύστερα από γνωµάτευση του υπηρεσιακού
γιατρού να υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις, οι οποίες µπορούν να γίνουν στην περιφέρεια
της Υπηρεσίας του ή του νοµού, µπορεί να απαλλάσσεται από την εκτέλεση της
υπηρεσίας µέχρι ένα τετραήµερο, µετά από γνωµάτευση του υπηρεσιακού γιατρού του
τόπου διενέργειας των εξετάσεων.
ε. Παρακολουθούν τους ασθενείς της περιφέρειάς τους σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας
τους και ενηµερώνονται για την πορεία της ασθένειας και της θεραπείας τους.
2. Σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής ασθενή σε στρατιωτικό ή άλλο νοσοκοµείο ή ιδιωτική
κλινική οι οικείες Υπηρεσίες µόλις πληροφορηθούν από τον ίδιο τον ασθενή την εισαγωγή
του, προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
α. Αναφέρουν µε σήµα στις ∆ιευθύνσεις Προσωπικού και Υγειονοµικού του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώµατος την έκτακτη εισαγωγή του ασθενή.
β. Ενηµερώνουν µε σήµα τόσο τον υπηρεσιακό γιατρό όσο και την Υπηρεσία του ασθενή
από την οποία ζητούν την άµεση αποστολή του βιβλιαρίου νοσηλείας του.
γ. Μεριµνούν για την έγκριση της έκτακτης εισαγωγής από τον υπηρεσιακό γιατρό και την
έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
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3.

4.

5.

6.

Ασφαλίσεων, εφόσον ο ασθενής έχει εισαχθεί σε κλινική ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυµα και
απαιτείται η παραπάνω απόφαση.
Ο ασθενής µετά την έξοδό του από νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική, παρουσιάζεται αυθηµερόν
και παραδίδει το εξιτήριο στην οικεία Υπηρεσία του παρόντος άρθρου. Η τελευταία αφού
ενηµερώσει µε σήµα όλες τις Υπηρεσίες που είχαν λάβει γνώση της εισόδου του στο
νοσοκοµείο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του επόµενου άρθρου του παρόντος,
παραπέµπει τον ασθενή στον υπηρεσιακό γιατρό, ο οποίος γνωµατεύει αν αυτός µπορεί να
εκτελέσει υπηρεσία ή αν πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας ή να παραπεµφθεί στην
Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών και ειδικότερα:
α. Αν κριθεί ικανός να αναλάβει υπηρεσία, διατάσσει την άµεση αναχώρησή του για την
Υπηρεσία του και ενεργεί σχετική εγγραφή στο φύλλο πορείας.
β. Αν αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 115,
παράγραφος 2 του παρόντος.
γ. Αν ο υπηρεσιακός γιατρός θέσει ένδειξη αναρρωτικής άδειας, παραπέµπει τον ασθενή, µε
έγγραφό του µαζί µε το ατοµικό δελτίο ασθενειών, στην επιτροπή αναρρωτικών αδειών, η
οποία συνέρχεται και αποφαίνεται για την χορήγηση της άδειας στην πρώτη συνεδρίασή
της από την έξοδο του ασθενή από το νοσοκοµείο ή την κλινική. Σε περίπτωση που η
άδεια εγκριθεί, χορηγείται στον ασθενή, για τον καθορισµένο από την επιτροπή τόπο
διάνυσής της. Μετά τη λήξη της άδειας ο ασθενής παρουσιάζεται στην Υπηρεσία του εκτός
αν η επιτροπή γνωµατεύσει διαφορετικά.
Όταν ανακύψει θέµα έκτακτης µεταφοράς µε αεροπλάνο ή πλοίο βαριά ασθενούς, η
Υπηρεσία του ειδοποιεί µε κατεπείγον σήµα τη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώµατος ή τον Υπηρεσιακό γιατρό κατά περίπτωση για την παραλαβή του
ασθενή. Παράλληλα ειδοποιεί για την ανάλογη προετοιµασία το νοσοκοµείο για το οποίο
προορίζεται ο ασθενής καθώς και την οικεία υπηρεσία της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρο του τόπου προορισµού, για τις δικές της ενέργειες.
Οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ασκούνται και
από τους αξιωµατικούς διοικητές ή προϊσταµένους Υπηρεσιών για το προσωπικό τους που
νοσηλεύεται στην περιοχή τους και σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση των προϊσταµένων
Υπηρεσιών για την είσοδο και έξοδο σε στρατιωτικό ή µη νοσοκοµείο ή κλινική, την
παρακολούθηση της πορείας της ασθένειας των νοσηλευοµένων και την παραποµπή τους
στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών.
Τις αρµοδιότητες του άρθρου αυτού έχουν και οι διοικητές ή προϊστάµενοι Υπηρεσιών για το
προσωπικό των Υπηρεσιών τους που ασθενεί και έχει ανάγκη νοσηλείας.
Άρθρο 119
(Άρθρο 8 Π.∆. 122/1990)
∆ιαδικασία εισαγωγής σε Νοσοκοµεία

1. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος νοσηλεύεται στα κατά τόπους στρατιωτικά ή
άλλα νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Για την εισαγωγή ασθενών σε νοσοκοµεία γενικά ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Όταν πρόκειται να γίνει εισαγωγή σε στρατιωτικό νοσοκοµείο είτε αυτό βρίσκεται στην
περιφέρεια της Υπηρεσίας ή του νοµού όπου υπηρετεί ο ασθενής, είτε εκτός αυτής,
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.
β. Όταν πρόκειται να γίνει εισαγωγή σε άλλα µη στρατιωτικά νοσοκοµεία ή ιδιωτικές κλινικές
της περιφέρειας ή του νοµού, όπου υπηρετεί ο ασθενής εφαρµόζονται οι ισχύουσες για τη
νοσηλεία των δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις.
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

γ. Σε περίπτωση εισαγωγής σε άλλα µη στρατιωτικά νοσοκοµεία ή ιδιωτικές κλινικές που
βρίσκονται εκτός της περιφέρειας του νοµού όπου υπηρετεί ο ασθενής, εφαρµόζονται οι
ισχύουσες για τη νοσηλεία των δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις. Σε ό,τι αφορά όµως τη
µετακίνηση το ασθενή εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρο.
Ο ασθενής ο οποίος µεταβαίνει µε φύλλο πορείας για νοσηλεία σε νοσοκοµείο ή ιδιωτική
κλινική που βρίσκεται εκτός του νοµού της υπηρεσίας του, εισάγεται σε αυτά υποχρεωτικά
εντός δύο ηµερών από την παρουσίασή του και παράδοση του φύλλου πορείας στην
Υπηρεσία της πόλης όπου είναι το Νοσοκοµείο.
Αν ο ασθενής εντός του διήµερου δεν εισαχθεί σε Νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική της
προτίµησής του, υποχρεούται αµέσως µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας να
παρουσιασθεί στην ίδια ως άνω Υπηρεσία. Η τελευταία µεριµνά για την αυθηµερόν εισαγωγή
του ασθενή σε νοσοκοµείο της περιοχής ή στο στρατιωτικό νοσοκοµείο της έδρας της ή στο
πλησιέστερο στρατιωτικό νοσοκοµείο και ενηµερώνει ταυτόχρονα τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
Σε περίπτωση που ο ασθενής ενώ κινείται µε φύλλο πορείας ή τελεί σε άδεια, εισάγεται
έκτακτα σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική, οφείλει να ειδοποιεί αµέσως ο ίδιος ή
µε τους οικείους του ή µέσω του νοσοκοµείου την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Με τον
ίδιο τρόπο ειδοποιείται η Υπηρεσία του ασθενή στην περίπτωση που αυτός εισάγεται σε
νοσοκοµείο ή κλινική της περιοχής που υπηρετεί.
Για το χρόνο που µεσολαβεί από τη λήψη του φύλλου πορείας µέχρι την εισαγωγή του
ασθενή σε νοσοκοµείο ή κλινική, ο ασθενής λογίζεται ως „ελεύθερος υπηρεσίας“ για τη
δικαιολόγηση του οποίου δεν απαιτείται γνωµάτευση γιατρού.
Οι εισαγόµενοι στα Νοσοκοµεία υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος νοσηλεύονται
ανάλογα µε το βαθµό τους στις θέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες για το θέµα αυτό
διατάξεις.
Τα έξοδα νοσηλείας των νοσηλευοµένων υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος στα
Νοσοκοµεία ή Κλινικές βαρύνουν το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 120
(Άρθρο 9 Π.∆. 122/1990)
Ειδική θεραπευτική αγωγή - νοσηλεία στο εξωτερικό

1. Ασθενείς που έχουν ανάγκη εξωνοσοκοµειακής θεραπευτικής αγωγής, µπορούν να
αποσπασθούν στην έδρα της Υπηρεσίας όπου υπάρχουν τα απαιτούµενα µέσα και οι
ανάλογες ειδικότητες των γιατρών για τη θεραπεία τους µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να πάσχουν από νόσηµα που απαιτεί ειδική θεραπεία.
β. Να βεβαιώνεται από τον υπηρεσιακό γιατρό ότι δεν υπάρχουν στον τόπο που υπηρετούν
ειδικοί γιατροί ή τα αναγκαία µέτρα θεραπείας και να υπάρχει για το θέµα αυτό σύµφωνη
γνώµη της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Να υπάρχει πρόταση των ιεραρχικά προϊσταµένων, ύστερα από σχετική αίτηση του
ενδιαφερόµενου ασθενούς στην οποία θα δηλώνει ότι για την απόσπασή του δεν έχει
χρηµατική απαίτηση από το ∆ηµόσιο, σε ό,τι αφορά την ηµερήσια εκτός έδρας
αποζηµίωση.
2. Η απόσπαση προσωπικού για ειδική θεραπευτική αγωγή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Οι αποσπώµενοι µπορούν να εκτελούν παράλληλα στον τόπο της
απόσπασης τα καθήκοντά τους, εφόσον το επιτρέπει η υγεία τους. Οι παραπάνω
επανέρχονται στην Υπηρεσία τους µετά την περάτωση της ειδικής θεραπείας.
3. Για τη θεραπεία των πυροσβεστικών υπαλλήλων στο εξωτερικό εφαρµόζονται οι διατάξεις
που ισχύουν για τους άλλους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους.
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Άρθρο 121
(Άρθρο 10 Π.∆. 122/1990 και άρθρο 47 παρ.11 Π.∆. 426/1991)
Τράπεζες αίµατος - Εθελοντές Αιµοδότες
1. Τράπεζες αίµατος λειτουργούν στην Αθήνα ή και σε άλλες πόλεις που υπηρετεί Υγειονοµικός
Αξιωµατικός του Σώµατος εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Οι τράπεζες αίµατος στεγάζονται σε στρατιωτικό ή πολιτικό νοσοκοµείο και η λειτουργία τους
ελέγχεται από το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώµατος για την Τράπεζα της Αττικής και από τον υγειονοµικό αξιωµατικό για τις άλλες
πόλεις.
3. Το αίµα είναι προϊόν εθελοντικής αιµοδοσίας του πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού
του Πυροσβεστικού Σώµατος και των µελών των οικογενειών τους.
4. Το αίµα χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, στους
πολιτικούς υπαλλήλους, στα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, γονείς των συζύγων και
τέκνα) και στους συνταξιούχους του Σώµατος και στα µέλη των οικογενειών τους κατά τις
παραπάνω διακρίσεις. Η διαδικασία χορήγησης του αίµατος καθορίζεται µε διαταγή του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
5. Οι εθελοντές αιµοδότες απαλλάσσονται από την εκτέλεση υπηρεσίας για τέσσερις (4) ηµέρες
σε χρόνο που επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, οπωσδήποτε όµως µέσα σ’ ένα µήνα
από τη αιµοδοσία ως εξής:
α. Με απλή βεβαίωση της τράπεζας όταν το αίµα προσφέρεται σε τράπεζα αίµατος του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Με γνωµάτευση του υπηρεσιακού γιατρού όταν το αίµα προσφέρεται σε άλλες τράπεζες
αίµατος.
6. Ο χρόνος απαλλαγής από την υπηρεσία λόγω εθελοντικής αιµοδοσίας δεν λογίζεται ως
χρόνος ασθένειας ούτε υπολογίζεται κατά την προσµέτρηση του χρόνου που απαιτείται για
την παραποµπή του ασθενή στην Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή.
Άρθρο 122
(Άρθρο 11 Π.∆. 122/1990 και άρθρο 47 παρ.12, 13 και 14 Π.∆. 426/1991)
Επιτροπές Αναρρωτικών Αδειών – Αρµοδιότητες
1. Για την εξέταση του πυροσβεστικού προσωπικού και τη γνωµάτευση για τη σωµατική
ικανότητα και την υγειονοµική κατάσταση αυτού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
συνιστάται στο νοµό Αττικής Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Πυροσβεστικού Σώµατος που
αποτελείται από ένα Πύραρχο ή Αντιπύραρχο Υγειονοµικό, ως Πρόεδρο και µέλη δύο (2)
ακόµα Υγειονοµικούς Αξιωµατικούς του Σώµατος που φέρουν το βαθµό του Πυραγού και
άνω. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώµατος στην οποία ορίζονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη.
2. Η παραπάνω επιτροπή έχει ως αρµοδιότητα να χορηγεί στο προσωπικό του Πυροσβεστικού
Σώµατος που πάσχει από µία ή περισσότερες παθήσεις τις εξής αναρρωτικές άδειες:
α. Μέχρι εξήντα (60) ηµέρες αρχικά.
β. Μέχρι τριάντα (30) ηµέρες ακόµα σε περίπτωση µη αποθεραπείας ή άλλης ασθένειας.
γ. Σε περίπτωση που η πάθηση του ασθενή απαιτεί την παραµονή του σε αναρρωτική άδεια
πέρα του χρόνου των ενενήντα ηµερών, µπορεί να χορηγηθεί αναρρωτική άδεια συνολικά
µέχρι 180 ηµέρες, υπό την προϋπόθεση ότι εντός της τελευταίας διετίας οι κάθε είδους
αποχές του υπαλλήλου συνέχεια ή τµηµατικά από την Υπηρεσία για λόγους ασθένειας δεν
υπερβαίνουν το εξάµηνο. Η αναρρωτική άδεια µπορεί να διανυθεί και στην αλλοδαπή
ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τις
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άδειες του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι επιστρέφοντες από αναρρωτικές
άδειες εκτός των µακρών υποχρεούνται να παρουσιάζονται στον εκτελούντα την
Υγειονοµική Υπηρεσία γιατρό, ο οποίος αποφαίνεται εάν είναι ικανοί να αναλάβουν
υπηρεσία ή όχι.
δ. Σε περίπτωση που για ίαση ή αποθεραπεία πάθησης ασθενούς δεν κρίνεται απαραίτητη η
χορήγηση αναρρωτικής άδειας, µε απόφαση της οικείας επιτροπής τίθεται αυτός σε
ελαφρά υπηρεσία για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες συνολικά ή τµηµατικά. Το ίδιο
δικαίωµα έχει και η Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώµατος για τις
περιπτώσεις που παραπέµπονται σ’ αυτή και για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες
συνολικά ή τµηµατικά. Υπάλληλος του πυροσβεστικού προσωπικού που τίθεται σε ελαφρά
υπηρεσία εκτελεί όλες τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που επιτρέπει η κατάσταση της
υγείας του, εκτός από υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς (άρθ. 2 Π.∆. 247/1999 (Α΄ 203).
3. Η επιτροπή αναρρωτικών αδειών του Πυροσβεστικού Σώµατος του νοµού Αττικής λειτουργεί
και ως επιτροπή κατάταξης, όπου εξετάζει και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό για
τη σωµατική ικανότητα και καταλληλότητα από υγειονοµικής πλευράς των υποψηφίων για
κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώµα. Η επιτροπή γνωµατεύει µε βάση τους πίνακες
νοσηµάτων, παθήσεων και βλαβών που ισχύουν κάθε φορά για την κατάταξη σε
στρατιωτικές σχολές και σε περιπτώσεις που οι πίνακες δεν καλύπτουν πλήρως την
κρινόµενη υπόθεση η επιτροπή γνωµατεύει σύµφωνα µε τις επικρατούσες ιατρικές
αντιλήψεις.
4. Για τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών της παραγράφου 2 αυτού του άρθρο στους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στους νοµούς εκτός Αττικής αρµόδιες είναι οι
επιτροπές αναρρωτικών αδειών της Ελληνικής Αστυνοµίας που λειτουργούν στις έδρες των
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων κάθε νοµού, µε τη διαφορά ότι τις περιπτώσεις αυτές αντί του
Υποδιευθυντή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης συµµετέχει ο οικείος ∆ιοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου.
5. Στις πόλεις στις οποίες υπηρετεί Υγειονοµικός Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος η
συγκρότηση της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό
∆ιοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αποτελείται από τον Υγειονοµικό Αξιωµατικό του
Πυροσβεστικού Σώµατος και δύο ακόµα γιατρούς από τους συµµετέχοντες στην οικεία
Αστυνοµική Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών.
Άρθρο 123
(Άρθρο 12 Π.∆. 122/1990)
Παραποµπή στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών
1. Στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών παραπέµπονται:
α. Όσοι νοσηλεύτηκαν σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυµα, ύστερα από γνωµάτευση
υπηρεσιακού γιατρού.
β. Όσοι έχουν ανάγκη παράτασης της αναρρωτικής τους άδειας, λόγω µη αποθεραπείας
σύµφωνα µε γνωµάτευση του υπηρεσιακού γιατρού.
γ. Όσοι πάσχουν από πάθηση για την αποθεραπεία της οποίας είναι αναγκαία η χορήγηση
αναρρωτικής άδειας, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία σε νοσοκοµείο, ύστερα από
γνωµάτευση υπηρεσιακού γιατρού.
2. Η παραποµπή στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών γίνεται από την Υπηρεσία του ασθενή ή
από την Υπηρεσία στην οποία έχει προσκολληθεί για τη νοσηλεία του. Με το έγγραφο
παραποµπής αποστέλλεται και το ατοµικό δελτίο ασθενειών ή αντίγραφο αυτού.
3. Οι παραπάνω επιτροπές µε βάση την ένδειξη παραποµπής εξετάζουν τον ασθενή και
αποφαίνονται µε αιτιολογηµένη γνωµάτευσή τους για τη χορήγηση ή µη της αναρρωτικής
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άδειας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια και τον τόπο διάνυσής της. Η σχετική
γνωµάτευση διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που είχε παραπέµψει τον ασθενή.
4. Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται συνολικά και όχι τµηµατικά. Σε περίπτωση που αυτός
που διανύει αναρρωτική άδεια εισαχθεί σε οποιοδήποτε Νοσοκοµείο ή κλινική, γίνεται
ακύρωση του υπόλοιπου της αναρρωτικής άδειας και αν απαιτείται νέα τέτοια άδεια
ακολουθείται η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία στις επιτροπές αναρρωτικών αδειών.
Άρθρο 124
(Άρθρο 13 Π.∆. 122/1990)
Γνωµατεύσεις υγειονοµικών επιτροπών
1. Οι Υγειονοµικές Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα τους και γνωµατεύουν για τις υποθέσεις
που παραπέµπονται σ’ αυτές. Οι γνωµατεύσεις αυτών στηρίζονται στα εξής κυρίως στοιχεία:
α. Στην προσωπική αντίληψη των µελών τους που διαµορφώνεται ύστερα από εξέταση του
παραπεµπόµενου. Αν όµως ο τελευταίος αδυνατεί για λόγους υγείας να παρουσιασθεί
αυτοπροσώπως, η επιτροπή γνωµατεύει µε βάση την αιτιολογηµένη για το σκοπό αυτό
έκθεση του αρµόδιου υπηρεσιακού γιατρού.
β. Στις γνωµατεύσεις στρατιωτικών ή άλλων νοσοκοµείων, νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή
κλινικών που νοσηλεύτηκε ο παραπεµπόµενος.
γ. Σε γνωµατεύσεις ή γνώµες ειδικών υγειονοµικών αξιωµατικών του Πυροσβεστικού
Σώµατος, στρατιωτικών ή ιδιωτών γιατρών.
δ. Στις σχετικές διαγνώσεις που σηµειώνονται στα ατοµικά δελτία ασθενειών, τα βιβλιάρια
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή το φύλλο νοσηλείας του παραπεµπόµενου.
2. Οι γνωµατεύσεις, οι γνώµες και τα έγγραφα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ και δ της
προηγούµενης παραγράφου δεν είναι δεσµευτικές για την Επιτροπή.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να καλεί επιπρόσθετα για
συµµετοχή στην Επιτροπή, χωρίς ψήφο και άλλο γιατρό τον οποίο συµβουλεύεται σε θέµατα
της ειδικότητάς του.
4. Σε περίπτωση που οι υγειονοµικές επιτροπές αδυνατούν να µορφώσουν γνώµη από τα
παραπάνω στοιχεία, µπορούν να αποφασίζουν την εισαγωγή ή επανεισαγωγή του
παραπεµπόµενου σε νοσοκοµείο ή την παραποµπή του για ειδική εξέταση, ώστε να είναι σε
θέση να αιτιολογήσουν πλήρως τη γνωµάτευση τους.
5. Οι υγειονοµικές επιτροπές, συνεκτιµώντας τα παραπάνω στοιχεία, αποφασίζουν και
διατυπώνουν τη γνώµη τους, όσον αφορά την υπαγωγή των εξεταζόµενων περιπτώσεων
στους πίνακες νοσηµάτων, παθήσεων και βλαβών κατά τις ισχύουσες για το στρατό ξηράς
διατάξεις.
6. Οι αποφάσεις των υγειονοµικών επιτροπών λαµβάνονται κατά πλειοψηφία ύστερα από
φανερή ψηφοφορία των µελών, αρχίζοντας από το νεώτερο µέλος που εκτελεί χρέη εισηγητή.
Άρθρο 125
(Άρθρο 14 Π.∆. 122/1990 και άρθρο 47 παρ.16, 17, 18 και 19 Π.∆. 426/1991)
Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή
Αρµοδιότητες - Περιπτώσεις παραποµπής
1. Η Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) Πυροσβεστικού Σώµατος λειτουργεί στην Αθήνα
και συντίθεται από:
α. Το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού του Αρχηγείου ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή
του τον αρχαιότερο από τα τακτικά µέλη της.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

β. Τέσσερις υγειονοµικούς αξιωµατικούς του Σώµατος ως µέλη για τους οποίους ορίζονται
ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη.
γ. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί πυροσβεστικός ή πολιτικός υπάλληλος από τους
υπηρετούντες στη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού. Τα µέλη της επιτροπής τακτικά και
αναπληρωµατικά ορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, για
ένα χρόνο, ύστερα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού. Στην περίπτωση που δεν
επαρκούν οι υγειονοµικοί αξιωµατικοί του Σώµατος για την αναπλήρωση των τακτικών
µελών της επιτροπής ορίζονται υγειονοµικοί αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η
Α.Υ.Ε. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της µια ή περισσότερες φορές την εβδοµάδα και
εφόσον υπάρχουν θέµατα της αρµοδιότητάς της.
Η Α.Υ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Εξετάζει και αποφαίνεται για την σωµατική ικανότητα και καταλληλότητα από υγειονοµικής
πλευράς του εν ενεργεία πυροσβεστικού προσωπικού.
β. Χορηγεί τις µακρές αναρρωτικές άδειες στο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.
γ. Χορηγεί και συνήθεις αναρρωτικές άδειες µέχρι δύο (2) µήνες. Οι διατάξεις του
προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και για την Α.Υ.Ε.
Το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό παραπέµπεται στην Α.Υ.Ε. στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν υπάρχει από νόσους, παθήσεις ή βλάβες οι οποίες κατά την πρώτη διάγνωση
χαρακτηρίστηκαν δυσίατες. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη παραποµπής τίθεται από τις
οικείες επιτροπές αναρρωτικών αδειών, στις οποίες έχουν παραπεµφθεί οι πάσχοντες.
β. Όταν ο ασθενής υπερβεί τους έξι µήνες αποχής συνέχεια ή διακεκοµµένα από την
υπηρεσία του κατά την τελευταία διετία. Στο παραπάνω εξάµηνο διάστηµα υπολογίζονται
όλες οι αποχές από την υπηρεσία για λόγους υγείας όπως νοσηλεία, αναρρωτική άδεια και
χρόνος „ελεύθερου υπηρεσίας“. Αντίθετα δεν υπολογίζεται ο χρόνος απαλλαγής από την
υπηρεσία λόγω εθελοντικής αιµοδοσίας.
Στην παραπάνω περίπτωση που ασθενής υπερβαίνει τους έξι µήνες αποχής από την
υπηρεσία, παραπέµπεται στην αρµόδια επιτροπή αναρρωτικών αδειών, η οποία, ύστερα από
εξέτασή του µπορεί ή να συντάξει ένδειξη παραποµπής του στην Α.Υ.Ε. ή να γνωµατεύσει ότι
η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την εκτέλεση υπηρεσίας.
Επίσης παραπέµπονται εκ νέου στην Α.Υ.Ε. προκειµένου να κριθεί οριστικά η κατάσταση της
υγείας τους όσοι µέσα στην τελευταία τετραετία κωλύθηκαν να εκτελέσουν υπηρεσία για
διάστηµα περισσότερο από τριάντα (3) µήνες συνεχώς ή διακεκοµµένα, εξαιτίας νοσήµατος,
πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους υγείας. Η κρίση της σωµατικής ικανότητας των
Πυροσβεστικών υπαλλήλων γίνεται µε βάση τους πίνακες νοσηµάτων, παθήσεων και
βλαβών που ισχύει για την κρίση της σωµατικής ικανότητας των µονίµων στελεχών του
στρατού ξηράς. ΄Οταν η κρινόµενη περίπτωση δεν καλύπτεται επακριβώς από τους ανωτέρω
πίνακες, τότε η επιτροπή γνωµατεύει σύµφωνα µε τις επικρατούσες ιατρικές αντιλήψεις.
Στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, η επιτροπή αναρρωτικών αδειών
µπορεί και πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε αναρρωτικής άδειας στον υπάλληλο να
παραπέµψει αυτόν στην Α.Υ.Ε. η οποία αποφαίνεται για την ικανότητα ή όχι του υπαλλήλου
για την εκτέλεση των πυροσβεστικών καθηκόντων του. Το δικαίωµα της οριστικής κρίσης της
σωµατικής ικανότητας υπαλλήλου έχει αυτεπάγγελτα η Α.Υ.Ε. µε την προϋπόθεση ότι στον
υπάλληλο έχει χορηγηθεί έστω και µία φορά αναρρωτική άδεια και µετά τη λήξη αυτής.
Το δικαίωµα παραποµπής στην Α.Υ.Ε. κάθε υπαλλήλου έχει και ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώµατος, ύστερα από σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού και
όταν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τούτο.
Εάν η παρουσίαση του παραπεµπόµενου ενώπιον της Α.Υ.Ε. δεν είναι εφικτή για λόγους
υγείας, πράγµα που πιστοποιείται µε γνωµάτευση του εκτελούντα την Υγειονοµική Υπηρεσία
γιατρού, στη γνωµάτευση του οποίου πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η νόσος και το
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αδύνατον της µετακίνησης, τότε η Α.Υ.Ε. αποφαίνεται µε βάση τη γνωµάτευση της
Υγειονοµικής Επιτροπής αναρρωτικών αδειών και τα έγγραφα στοιχεία που συνοδεύουν
αυτή.
9. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που επανέρχονται από αναρρωτική άδεια που χορηγήθηκε από
την Α.Υ.Ε. δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς προηγούµενη εξέταση και
γνωµάτευση της ίδιας επιτροπής η οποία αποφαίνεται ρητά για το δυνατό ή όχι της ανάληψης
υπηρεσίας από τον υπάλληλο.
Άρθρο 126
(Άρθρο 15 Π.∆. 122/1990 και άρθρο47 παρ.20 και 21 Π.∆. 426/1991)
∆ιαδικασία παραποµπής στην Α.Υ.Ε.
1. Η παραποµπή στην Α.Υ.Ε. γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές αναρρωτικών αδειών στις
οποίες παραπέµπονται οι ασθενείς από την Υπηρεσία τους ή από την Υπηρεσία που έχουν
προσκολληθεί.
2. Οι επιτροπές αναρρωτικών αδειών διαβιβάζουν την ένδειξη (γνωµάτευση) παραποµπής για
την Α.Υ.Ε. µαζί µε τη σχετική αλληλογραφία (φύλλα νοσηλείας, ατοµικό δελτίο ασθενειών
κ.λπ.) στην Υπηρεσία που ανήκει ή είναι προσκολληµένος ο ασθενής.
3. Η Υπηρεσία του ασθενή µετά την ένδειξη παραποµπής στην Α.Υ.Ε. διαβιβάζει τη σχετική
αλληλογραφία στη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος (µε
κοινοποίηση στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού) η οποία διατάσσει την παραποµπή του στην
Α.Υ.Ε. διαβιβάζοντας σ’ αυτή τη σχετική αλληλογραφία, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιεί την
ενέργεια της παραποµπής στην Υπηρεσία που ανήκει ο ασθενής. Η τελευταία χορηγεί φύλλο
πορείας στον ασθενή για την παρουσίασή του στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Η Α.Υ.Ε. αφού εξετάσει τον ασθενή, παραδίδει στον ίδιο αντίγραφο της γνωµάτευσης ενώ το
πρωτότυπο αυτής µε την υπόλοιπη αλληλογραφία το επιστρέφει στη ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
5. Αν η Α.Υ.Ε. γνωµατεύσει ότι πρέπει να χορηγηθεί µακρά αναρρωτική άδεια το Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώµατος χορηγεί την άδεια αυτή.
6. Μετά τη λήξη της πρώτης µακράς αναρρωτικής άδειας, ο ασθενής παρουσιάζεται στη
∆ιεύθυνση Υγειονοµικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος που χορήγησε την άδεια, η
οποία και µεριµνά για την παραποµπή του στην Α.Υ.Ε., µέσα σε έξι ηµέρες από την επόµενη
της λήξης της άδειας. Αν η Α.Υ.Ε. γνωµατεύει ότι πρέπει να χορηγηθεί και δεύτερη µακρά
αναρρωτική άδεια, τότε, όσον αφορά την έγκριση και χορήγηση αυτής ακολουθείται η
διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου αυτού του άρθρου. Μετά τη λήξη και της
δεύτερης µακράς αναρρωτικής άδειας ακολουθείται και πάλι η ίδια διαδικασία.
7. Σε περίπτωση που η γνωµάτευση της Α.Υ.Ε. αναφέρεται στη σωµατική ικανότητα και την
υπηρεσιακή κατάσταση του ασθενή, η Υπηρεσία που ανήκει ο ασθενής κοινοποιεί σ’ αυτόν
αντίγραφο της παραπάνω γνωµάτευσης και του γνωστοποιεί τις σχετικές µε την προθεσµία
και τον τρόπο άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αστυνοµικής Αναθεωρητικής Υγειονοµικής
Επιτροπής (Α.Θ.Υ.Ε.) διατάξεις. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν ασκήσει προσφυγή εντός
δεκαηµέρου ανατρεπτικής προθεσµίας, η ∆ιεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώµατος ενεργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Για
τις περιπτώσεις αυτές και µέσα στις ίδιες προθεσµίες δικαίωµα προσφυγής έχει και ο
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος. Προσφυγή κατά απόφασης της Α.Θ.Υ.Ε. ασκείται
µόνο στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.
8. Οι Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οι ασθενείς ενηµερώνουν τις επιλαµβανόµενες για την
παραποµπή στην Α.Υ.Ε. Υπηρεσίες, για τον ακριβή χρόνο αποχής των ασθενών από τα
καθήκοντά τους, συνεπεία νοσήµατος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους υγείας,
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αποστέλλοντας, όπου απαιτείται τα σχετικά µε την κατάσταση του ασθενή δικαιολογητικά ή
ατοµικά έγγραφα.
9. Στην περίπτωση που η Α.Υ.Ε. γνωµατεύσει για τη θέση του υπαλλήλου στην κατάσταση της
υπηρεσίας γραφείου, ο υπάλληλος και µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες,
εκτελεί τα προβλεπόµενα από την κατάστασή του καθήκοντα από της εποµένης της
συνεδριάσεως της Α.Υ.Ε.
Άρθρο 127
(Άρθρο 16 Π.∆. 122/1990)
Μακρές αναρρωτικές άδειες
1. Οι µακρές αναρρωτικές άδειες χορηγούνται από την Α.Υ.Ε. για νοσηλεία, θεραπεία ή
ανάρρωση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
2. Οι µακρές αναρρωτικές άδειες διακρίνονται στα εξής είδη:
α. Πρώτη µακρά αναρρωτική άδεια διάρκειας από τρεις έως δώδεκα (3-12) µήνες.
β. ∆εύτερη µακρά αναρρωτική άδεια της οποίας η διάρκεια αθροιστικά µε την πρώτη δεν
µπορεί να υπερβεί τους δέκα οκτώ (18) µήνες.
γ. Τρίτη µακρά αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια αθροιστικά µε τις δύο
προηγούµενες, δεν µπορεί να υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Η άδεια αυτή
χορηγείται σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και για πολύ βαριά νοσήµατα, τα οποία
κατά την κρίση της Α.Υ.Ε. έχουν πιθανότητα ίασης.
Άρθρο 128
(Άρθρο 17 Π.∆. 122/1990 και άρθρο 47 παρ.22 Π.∆. 426/1991)
Υποχρεώσεις διανυόντων αναρρωτικές άδειες
1. Όσοι ασθενείς λάβουν πρώτη µακρά αναρρωτική άδεια τη διανύουν στον τόπο που δήλωσαν
ότι επιθυµούν ενώπιον της Α.Υ.Ε. Αν ο τόπος διάνυσης της άδειας είναι η ηµεδαπή
δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Αν όµως η
άδεια πρόκειται να διανυθεί στην αλλοδαπή δεν δικαιολογούνται οδοιπορικά και λοιπά έξοδα.
2. Όσοι ασθενείς λάβουν δεύτερη µακρά αναρρωτική άδεια µε τόπο διάνυσης την ηµεδαπή
δικαιούνται µόνο οι ίδιοι οδοιπορικά έξοδα.
3. Οι ασθενείς που διανύουν πρώτη ή δεύτερη µακρά αναρρωτική άδεια υποχρεούνται µετά τη
λήξη της άδειάς τους να υποβληθούν σε επανεξέταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
126 παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος ∆ιατάγµατος.
4. Κατ’ εξαίρεση, σε καιρό ή γενικής ή µερικής επιστράτευσης ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώµατος δικαιούται να παραπέµπει µε διαταγή του ενώπιον της Α.Υ.Ε. όσους τελούν σε
αναρρωτική άδεια για εξέταση της κατάστασης της υγείας τους. Οι παραπεµπόµενοι
υποχρεούνται, µέσα σε τρεις ηµέρες από την εποµένη της κοινοποίησης της διαταγής να
παρουσιασθούν στην οικεία Υπηρεσία του τόπου διάνυσης της άδειας. Η Υπηρεσία αυτή
µέσα σε έξι ηµέρες από την εποµένη της παρουσίασής τους, παραπέµπει στην Α.Υ.Ε., η
οποία ύστερα από εξέτασή του αποφαίνεται αν είναι ικανοί να αναλάβουν υπηρεσία. Στην
περίπτωση που θα κριθούν ικανοί παύει οριστικά η ισχύς της αναρρωτικής άδειας ενώ οι
κρινόµενοι ως ανίκανοι συνεχίζουν τη διάνυση της άδειάς τους µέχρι τη λήξη της.
5. Όσοι βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια τελούν από πλευράς τάξης και πειθαρχίας υπό την
εποπτεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του τόπου διάνυσης της άδειας και δικαιούνται να
φέρουν τη στολή τους.
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6. Η αρχικά χορηγούµενη αναρρωτική άδεια υπολογίζεται από της επόµενης της απόφασης της
Υγειονοµικής Επιτροπής. Οι επόµενες άδειες υπολογίζονται από την επόµενη της λήξης της
προηγούµενης άδειας.
Άρθρο 129
(Άρθρο 48 Π.∆. 426/1991)
Θάνατος Πυροσβεστικού υπαλλήλου
1. Για το θάνατο Πυροσβεστικού υπαλλήλου ο ∆ιοικητής του ειδοποιεί µε το ταχύτερο µέσο τους
οικείους του. Σε περίπτωση θανάτου Πυροσβεστικού υπαλλήλου που δεν έχει πλησίον του
συγγενείς ο ∆ιοικητής του µεριµνά για την κηδεία του, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν το
∆ηµόσιο και καθορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
2. Μετά τη βεβαίωση του θανάτου του υπαλλήλου ο οικείος ∆ιοικητής συγκροτεί τριµελή
επιτροπή από υπαλλήλους της Υπηρεσίας του, η οποία ενεργεί την καταµέτρηση των ειδών
του θανόντος. Στη περίπτωση αυτή συντάσσονται από την επιτροπή δύο (2) πρακτικά σε
διπλούν, ένα για τα δηµόσια είδη και ένα για τα ιδιωτικά, τα οποία υποβάλλει στην
προϊσταµένη του Υπηρεσία. Τα πράγµατα του θανόντος υπαλλήλου φυλάσσονται µε ευθύνη
του ∆ιοικητή σε ασφαλή χώρο της Υπηρεσίας.
3. Στη συνέχεια, ο ∆ιοικητής προσκαλεί τους κληρονόµους του αποβιώσαντος στους οποίους
κοινοποιεί µε απόδειξη, το πρακτικό που αφορά τα ιδιωτικά είδη του θανόντος και τους κάνει
συνάµα γνωστό ότι για να τους παραδόσει τα είδη αυτά, εφόσον είναι αξιόλογα, οφείλουν να
του προσκοµίσουν:
α. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ότι αυτοί είναι πράγµατι
στενοί συγγενείς και κληρονόµοι του θανόντος υπαλλήλου.
β. Πιστοποιητικό του αρµοδίου Πρωτοδικείου ότι ο αποβιώσας δεν άφησε διαθήκη.
Με βάση τα πιστοποιητικά αυτά, οι κληρονόµοι, παραλαµβάνουν τα ιδιωτικά είδη του
αποβιώσαντος. Για την παράδοση αυτή συντάσσεται πρακτικό εις διπλούν, το οποίο
υπογράφεται από το ∆ιοικητή, τους κληρονόµους και δύο µάρτυρες πυροσβεστικούς
υπαλλήλους. Το ένα από τα πρακτικά αυτά υποβάλλονται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία και το
άλλο διατηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Επίσης στους κληρονόµους παραδίδονται και οι
τυχόν οφειλόµενες στον αποβιώσαντα αποδοχές ή βοηθήµατα από τα οποία εκπίπτει το
αντίτιµο τυχόν απωλεσθέντων δηµοσίων ειδών.
4. Ο θάνατος υπαλλήλου αναφέρεται µε το συντοµότερο µέσο στο Αρχηγείο το οποίο διατάσσει
τη διαγραφή του από τη δύναµη του Σώµατος από την εποµένη του θανάτου του, καθώς και
τη διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης για την εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου του
υπαλλήλου.
5. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος σε περίπτωση θανάτου συναδέλφου τους ή
οικογενειακού πένθους µπορούν να φέρουν στον αριστερό βραχίονα ως σηµείο πένθους
µαύρη ταινία πλάτους 0,08µ., ύστερα από έγκριση του ∆ιοικητή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 130
(Άρθρο 1 Π.∆. 426/1991)
Γενικές ∆ιατάξεις
1. Η οικονοµική και λογιστική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος διέπεται από τις διατάξεις
του κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού, τις διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας για το θέµα αυτό
και τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η οικονοµική και λογιστική υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος διεξάγεται από τη
∆ιαχείριση Χρηµατικού της Υποδιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών και ανατίθεται
σε ταµιακή επιτροπή που αποτελείται από έναν (1) ανώτερο Αξιωµατικό της Υπηρεσίας
αυτής, ως Πρόεδρο και από έναν (1) ακόµα αξιωµατικό, ως διαχειριστή (Ταµία). Τον Πρόεδρο
απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει άλλος αξιωµατικός της αυτής Υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος
και ο διαχειριστής υπέχουν ευθύνη δηµόσιου υπόλογου.
3. Οι διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώµατος πληρώνονται από την παγία προκαταβολή της
διαχείρισης χρηµατικού ή µε χρηµατικά εντάλµατα, απ’ ευθείας, από τα ∆ηµόσια Ταµεία
στους δικαιούχους.
4. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του Πυροσβεστικού Σώµατος πραγµατοποιείται
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
5. Στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού τοποθετούνται Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί, Πυροσβέστες και
Πολιτικό προσωπικό του Σώµατος, ανάλογα µε τις ανάγκες, για την κανονική διεξαγωγή της
Υπηρεσίας αυτής. Το προσωπικό αυτό ευθύνεται κατά λόγο αρµοδιότητας, για κάθε
ανωµαλία, κακή εγγραφή, αντικανονική δικαιολόγηση αποδοχών, δαπανών ή δικαιωµάτων
γενικά.
6. Η ∆ιαχείριση Χρηµατικού συνεργάζεται µε τη Μηχανογραφική Υπηρεσία και ενηµερώνει
έγκαιρα αυτήν για την έκδοση των οικείων καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών και το
προσωπικό της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας ευθύνεται κατά λόγο αρµοδιότητας για την
έγκαιρη και ορθή έκδοση των στοιχείων.
7. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης µε απόφασή του καταλογίζει σε βάρος των υπόλογων κατά τις
διατάξεις περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, οποιοδήποτε έλλειµµα χρηµάτων που προκύπτει από
οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 131
(Άρθρο 2 Π.∆. 426/1991)
∆ηµόσιοι υπόλογοι
1. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι καθίστανται δηµόσιοι υπόλογοι σε κάθε περίπτωση διαχείρισης
χρηµάτων του ∆ηµοσίου που ανατίθεται σ’ αυτούς µε έγγραφη ή προφορική διαταγή των
προϊσταµένων τους.
2. Απαγορεύεται στους δηµοσίους υπολόγους η ανάµιξη ατοµικών χρηµάτων µε αυτά του
∆ηµοσίου, η παρακράτηση από τα υπό διαχείριση χρήµατα απαιτήσεών τους που δεν έχουν
αναγνωρισθεί και εγκριθεί αρµοδίως, η διάθεση χρηµάτων του ∆ηµοσίου κατά τρόπο µη
νόµιµο ή ο τοκισµός αυτών προς όφελος του υπολόγου ή τρίτου.
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3. Κάθε πυροσβεστικός υπάλληλος στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση χρηµάτων του δηµοσίου,
έστω και προσωρινά, υποχρεούται στην απόδοση λογαριασµού της διαχείρισής του και στην
αποκατάσταση κάθε ζηµίας του ∆ηµοσίου.
4. Κάθε έλλειµµα χρηµάτων που διαπιστώνεται µ’ οποιονδήποτε τρόπο, βεβαιούται σε βάρος
του υπολόγου, ο οποίος υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειµµα εντός 24ώρου. Σε
αντίθετη περίπτωση το όργανο που διαπίστωσε το έλλειµµα, αναφέρει εγγράφως στον
προϊστάµενο του υπολόγου, ο οποίος ενεργεί Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση και υποβάλλει
ιεραρχικώς πρόταση στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, για την έκδοση κατά του υπολόγου
καταλογιστικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται, µε απόδειξη, στον υπόλογο και στη
µισθοδοτούσα διαχείριση για την παρακράτηση του ποσού από τις αποδοχές που δικαιούται
και τα λοιπά δικαιώµατά του. Στη συνέχεια ο Υπουργός µε απόφασή του, προκαλεί κατά του
υπαιτίου υπολόγου την ενέργεια οικονοµικής επιθεώρησης από το Υπουργείο Οικονοµικών
και την ενέργεια προανάκρισης προς επιβολή των νοµίµων. Η αποκατάσταση του
ελλείµµατος εντός 24ώρου από τον υπόλογο, απαλλάσσει αυτόν της ποινικής και αστικής
ευθύνης, όχι όµως και της πειθαρχικής.
5. Οι οφειλές συνεπεία καταλογιστικής απόφασης, εισπράττονται ως εξής:
α. Οι καταλογιζόµενες σε βάρος των αποδοχών του οφειλέτη, παρακρατούνται µέχρι
ποσοστού 50% επί των µηνιαίων αποδοχών, µε µέριµνα της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού και
αποδίδονται στην Υπηρεσία που υπάρχει η οφειλή.
β. Οι καταλογιζόµενες σε βάρος της ιδιαίτερης περιουσίας του οφειλέτη, δηλούνται ως
δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων
εσόδων.
Σε περίπτωση που οφειλή δεν µπορεί λόγω ύψους ποσού να αποκατασταθεί σύντοµα, η
είσπραξη µπορεί να γίνει και µε τους δύο παραπάνω τρόπους.
6. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν χρηµατικά πλεονάσµατα κατά την παράδοση χρηµατικής
διαχείρισης, αυτά εγγράφονται µε πράξη του διαπιστώσαντος στο ηµερολόγιο ταµείου και
φέρονται στις αποθέσεις µέχρις εξακρίβωσης της αιτίας προέλευσής τους και η παράδοσή
τους στους δικαιούχους γίνεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
7. Σε περίπτωση απώλειας χρηµάτων ή δικαιολογητικών από ανωτέρα βία, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και ενεργείται Ε.∆.Ε. προς διαπίστωση των συνθηκών
απώλειας και την άσκηση τυχόν πειθαρχικού ελέγχου.
8. Ελλειµµατίες διαχειριστές ουδέποτε επανατοποθετούνται σε οικονοµικές Υπηρεσίες, εφόσον
καταγνωσθεί σ’ αυτούς δόλος.
Άρθρο 132
(Άρθρο 3 Π.∆. 426/1991)
Κατασχέσεις – Εκχωρήσεις
1. Οι αποδοχές και τα πάσης φύσεως τακτικά επιδόµατα των Πυροσβεστικών υπαλλήλων, δεν
κατάσχονται µε ποινή ακυρότητας της πράξης. Εξαιρετικά επιτρέπεται η κατάσχεση αυτών
και µέχρι ποσού που προβλέπεται νόµιµα για διατροφή των κατά το νόµο δικαιουµένων
(συζύγων κ.λπ.), για χρέη προς το ∆ηµόσιο ή προς τους αναγνωρισµένους ειδικούς
συνεταιρισµούς και προς τα ταµεία ή οργανισµούς που προβλέπουν ειδικοί νόµοι. Σε
περίπτωση πολλαπλών απαιτήσεων από το αυτό πρόσωπο δεν αυξάνεται το ποσό της
κατάσχεσης που προβλέπεται παραπάνω και οι απαιτήσεις ικανοποιούνται κατά χρονολογική
σειρά επίδοσης της κατάσχεσης.
2. Η κατάσχεση ενεργείται ύστερα από απόφαση της αρµόδιας δικαστικής αρχής και επίδοση µε
δικαστικό κλητήρα, νοµότυπα συντεταγµένου και εκδιδοµένου κατασχετηρίου, σε χέρια τρίτου
ή νοµότυπα συντεταγµένου κατασχετηρίου της αρµόδιας ∆ηµόσιας Υπηρεσίας.
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3. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος εκδίδει απόφαση παρακράτησης των κατασχεθεισών
αποδοχών και διατάσσει το διαχειριστή χρηµατικού να την εκτελέσει σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην οικεία δικαστική απόφαση ή την απόφαση της αρµόδιας ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας.
4. Τα κατασχεθέντα µέχρι της οριστικής απόδοσής τους, φέρονται στις αποθέσεις της
διαχείρισης, εφόσον δικαιολογήθηκαν ως οριστικά έξοδα.
5. Απαγορεύεται απολύτως η εκχώρηση µισθού και οποιασδήποτε άλλης αποδοχής των
Πυροσβεστικών υπαλλήλων, εκτός εάν δια νόµου ρητά επιτρέπεται τούτο.
Άρθρο 133
(Άρθρο 4 Π.∆. 426/1991)
∆ιορισµός, καθήκοντα και ευθύνες Προέδρου Ταµιακής Επιτροπής
1. Ο Πρόεδρος της Ταµιακής Επιτροπής ορίζεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, είναι
υπεύθυνος για τη λήψη των επιβαλλοµένων µέτρων εξασφάλισης του χρηµατοκιβωτίου και
ασκεί συνεχή εποπτεία επί της οικονοµικής και λογιστικής υπηρεσίας της ∆ιαχείρισης
Χρηµατικού.
2. Προσυπογράφει τις οικείες διπλότυπες αποδείξεις που εκδίδονται για την είσπραξη
χρηµάτων και βεβαιώνει µε την υπογραφή τους τις πληρωµές του διαχειριστή χρηµατικού.
3. Υποχρεούται στο τέλος κάθε µήνα ή όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιµο, να ελέγχει το ισοζύγιο του
ταµείου, την ύπαρξη σε µετρητά του υπολοίπου τούτου και τη νοµιµότητα των
δικαιολογητικών των γενοµένων πληρωµών και είναι συνυπόλογος µε το διαχειριστή
χρηµατικού για κάθε έλλειµµα χρηµάτων και οποιαδήποτε παράνοµη ή παράτυπη πληρωµή.
4. Υποχρεούται να προτείνει εγγράφως στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων για την περιφρούρηση των χρηµάτων του ∆ηµοσίου.
5. Ελέγχει τα δικαιολογητικά των εξόδων και απαγορεύει την πληρωµή από την παγία
προκαταβολή µη νοµίµων δαπανών.
6. Κρατεί ένα (1) από τα δύο (2) κλειδιά του χρηµατοκιβωτίου του Ταµείου της ∆ιαχείρισης
Χρηµατικού και είναι συνυπεύθυνος µε το ∆ιαχειριστή Χρηµατικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ∆ηµοσίου Λογιστικού, ως ∆ηµόσιος Υπόλογος.
7. Ευθύνεται για κάθε ζηµιά σε βάρος του ∆ηµοσίου που προέρχεται από παράλειψη των
καθηκόντων το, καθώς και από οποιαδήποτε αντικανονική πληρωµή ή χορήγηση που
ενέκρινε µε την υπογραφή του.
8. Ευθύνεται ακόµη και διοικητικώς για κάθε ανωµαλία που ανέχθηκε ή παράλειψε να αναφέρει,
άσχετα µε τις ευθύνες που υπέχει ως δηµόσιος υπόλογος.
9. Κατά την προσωρινή ή οριστική παράδοση της υπηρεσίας του Προέδρου της Ταµιακής
Επιτροπής κλείνεται το ηµερολόγιο Ταµείου από τον παραδίδοντα, τον παραλαµβάνοντα και
τον ∆ιαχειριστή Χρηµατικού. Επί πλέον συντάσσεται λεπτοµερές πρωτόκολλο, σε τρία (3)
αντίτυπα το οποίο υπογράφεται όπως και το ηµερολόγιο του Ταµείου. Το ένα από τα
αντίτυπα του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, το δεύτερο
παραλαµβάνεται από τον παραδίδοντα και το τρίτο παραµένει στο αρχείο της ∆ιαχείρισης
Χρηµατικού.
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Άρθρο 134
(Άρθρο 5 Π.∆. 426/1991)
∆ιορισµός, καθήκοντα και ευθύνες του ∆ιαχειριστή Χρηµατικού (Ταµία)
1. Ο ∆ιαχειριστής Χρηµατικού (Ταµίας) βοηθούµενος από το προσωπικό που υπηρετεί στη
∆ιαχείριση µεριµνά για την κανονική διεξαγωγή της υπηρεσίας της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού,
υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Προέδρου της Ταµιακής Επιτροπής.
2. Ο ∆ιαχειριστής Χρηµατικού ορίζεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και καθίσταται
δηµόσιος υπόλογος, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο που ορίζεται από τις
κείµενες διατάξεις και λογοδοτεί σύµφωνα µε αυτές, για κάθε ζηµιά του ∆ηµοσίου λόγω
παράνοµης ή αντικανονικής ενέργειάς του.
3. ∆ιαχειρίζεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την παγία προκαταβολή του
Πυροσβεστικού Σώµατος, που έχει χορηγηθεί στη ∆ιαχείριση.
4. Κρατεί το ένα (1) από τα δύο (2) κλειδιά του χρηµατοκιβωτίου του Ταµείου και προβαίνει στις
απαιτούµενες ενέργειες για την κανονική δικαιολόγηση και αποκατάσταση των δαπανών του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
5. Ενεργεί κάθε νόµιµη πληρωµή, αφού προηγουµένως βεβαιωθεί για την ύπαρξη νόµιµου
δικαιώµατος και νοµίµως δικαιολογητικών.
6. ∆ε δύναται να ενεργήσει πληρωµή, χωρίς τη θεώρηση της σχετικής απόδειξης από τον
Πρόεδρο της Ταµιακής Επιτροπής και αρνείται πληρωµή δαπάνης, που δεν είναι νόµιµη.
7. Φροντίζει για την κανονική τήρηση των βιβλίων της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού.
8. ∆ιασφαλίζει τα τηρούµενα βιβλία και λοιπά έγγραφα στοιχεία της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού.
9. Υποχρεούται να µετρά καθηµερινά το υπόλοιπο του ταµείου, παρουσία του Προέδρου της
Ταµιακής Επιτροπής και να βεβαιώνει την ακρίβεια αυτού.
10.Ευθύνεται για κάθε έλλειµµα ή πλεόνασµα χρηµάτων από παράνοµη χρήση ή πληρωµή ή
παράλειψη, για κάθε αριθµητικό ή λογιστικό λάθος, καθώς και για κάθε αλλοίωση εγγραφής.
11.Φροντίζει για την κανονική λειτουργία της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της απουσίας του.
12.Ενεργεί τις χρηµαταποστολές µε χρηµατικά γραµµάτια του ∆ηµοσίου Ταµείου ή τραπεζικές
επιταγές.
13.Μεριµνά για την έγκαιρη χορήγηση στους δικαιούχους των χρηµατικών ποσών που
δικαιούνται ή εφόσον αυτί έχουν αποβιώσει στους νόµιµους κληρονόµους, τηρουµένων των
νοµίµων διατυπώσεων.
14.Απαλλάσσεται κάθε άλλης υπηρεσίας που δε σχετίζεται µε τα καθήκοντα του ∆ιαχειριστή
Χρηµατικού.
Άρθρο 135
(Άρθρο 6 Π.∆. 426/1991)
Βιβλία ∆ιαχείρισης Χρηµατικού
1. Η ∆ιαχείριση Χρηµατικού τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Ηµερολόγιο Ταµείου
β. Βοηθητικό ηµερολόγιο Ταµείου.
γ. Βιβλίο διπλοτύπων αποδείξεων.
δ. Βιβλίο κρατήσεων.
ε. Μισθολόγιο µισθοδοτουµένων γενικά.
στ. Κάθε άλλο απαραίτητο βιβλίο.
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2. Σε περίπτωση παράδοσης της ∆ιαχείρισης, ο νέος ∆ιαχειριστής συνεχίζει τη διαχείριση µε τα
ίδια βιβλία που χρησιµοποιούσε ο προκάτοχός του, µέχρι την εξάντλησή τους.
Άρθρο 136
(Άρθρο 7 Π.∆. 426/1991)
Ηµερολόγιο Ταµείου
1. Το ηµερολόγιο ταµείου συντάσσεται ιδιοχείρως από το ∆ιαχειριστή.
2. Το ηµερολόγιο ταµείου αριθµείται, µονογράφεται και σφραγίζεται σε όλες τις σελίδες του, από
το ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
3. Στο ηµερολόγιο ταµείου καταχωρείται από τον υπόλογο ∆ιαχειριστή αµέσως και συνοπτικά,
αλλά µε σαφήνεια, κάθε είσπραξη ή πληρωµή χρηµάτων και λαµβάνει αύξοντα αριθµό.
Ειδικότερα καταχωρείται:
α. Η χρονολογία είσπραξης ή πληρωµής.
β. Το ονοµατεπώνυµο ή ο τίτλος λήπτη ή πιστωτή.
γ. Η αιτία πληρωµής ή είσπραξης.
δ. Το χρηµατικό ποσό που πληρώθηκε ή εισπράχθηκε σε δραχµές.
4. Η καταχώρηση των εσόδων στο ηµερολόγιο ταµείου γίνεται πάντοτε από το βιβλίο
διπλοτύπων αποδείξεων.
5. Το ηµερολόγιο ταµείου χρησιµοποιείται µέχρι την εξάντλησή του και απαγορεύεται σ’ αυτό
κάθε ξάσµα, διαγραφή ή παραποίηση. Τυχόν διόρθωση λάθους στο ορθό θα γίνεται µε νέα
κατάλληλη εγγραφή, ώστε να µηδενισθεί η λανθασµένη εγγραφή. Η εγγραφή της διόρθωσης
θα µεταφέρεται και στο βοηθητικό ηµερολόγιο ταµείου.
6. Σε κάθε δικαιολογητικό στο οποίο στηρίζεται εγγραφή πληρωµής ή είσπραξη χρηµάτων,
αναγράφεται ο σχετικός αύξων αριθµός του ηµερολογίου ταµείου, µε την ένδειξη Α.Η.Τ.
(Αριθµός Ηµερολογίου Ταµείου).
7. Όλες οι εγγραφές µεταφέρονται από το ηµερολόγιο ταµείου στο βοηθητικό και στις οικείες
µερίδες αυτού, όπως: «παγία προκαταβολή – ΠΠ», «προκαταβολές – ΠΡ», «Οριστικά έξοδα
– ΟΕ» και «αποθέσεις – ΑΠ» και σηµειώνονται στις στήλες του ηµερολογίου οι αντίστοιχες
σελίδες του βοηθητικού.
8. Το ηµερολόγιο ταµείου κλείνεται υποχρεωτικά την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα, µε την
άθροιση των στηλών «έσοδα» και «έξοδα» και συντάσσεται ισοζύγιο, το οποίο µεταφέρεται
σε χρέωση του επόµενου µήνα. Η Ταµιακή Επιτροπή υποχρεούται να βεβαιώνει
ενυπόγραφα, ότι το υπόλοιπο του ισοζυγίου, είναι σύµφωνο µε το υπάρχον στο
χρηµατοκιβώτιο.
9. Κάθε έλλειµµα χρηµάτων, που προκύπτει µετά το κλείσιµο του ηµερολογίου, αναπληρούται
από τους υπόλογους (πρόεδρο ταµιακής επιτροπής και διαχειριστή) µέσα σε 24 ώρες,
διαφορετικά υπόκεινται στην κατά νόµο ποινική δίωξη.
Άρθρο 137
(Άρθρο 8 Π.∆. 426/1991)
Βοηθητικό Ηµερολόγιο Ταµείου
1. Όλες οι εγγραφές του ηµερολογίου ταµείου καταχωρούνται ταυτόχρονα από το ∆ιαχειριστή
και στις οικείες σελίδες του βοηθητικού ηµερολογίου ταµείου, συσχετιζοµένων των δύο
τούτων βιβλίων, δηλαδή στο µεν ηµερολόγιο ταµείου, στην οποία καταχωρείται η ίδια
εγγραφή στο ηµερολόγιο ταµείου. Οι εγγραφές από το ηµερολόγιο ταµείου στο βοηθητικό
γίνονται, συνοπτικά και µε σαφήνεια, κατά τρόπο όµως που να περιέχονται όλα τα
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απαραίτητα στοιχεία. Στο τέλος κάθε µήνα και παράλληλα µε το ηµερολόγιο ταµείου, κλείνεται
και το βοηθητικό βιβλίο.
2. Το βοηθητικό ηµερολόγιο ταµείου, περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερες (4) µερίδες: Της
παγίας προκαταβολής, των προκαταβολών, των οριστικών εξόδων και των αποθέσεων. Απ’
αυτές οι µερίδες της παγίας προκαταβολής και των αποθέσεων αποτελούν στο ισοζύγιο το
σκέλος των εσόδων, δηλαδή τη χρέωση του ταµείου και οι µερίδες των προκαταβολών και
οριστικών εξόδων αποτελούν το σκέλος των εξόδων ή την πίστωση του ταµείου. Η µεταξύ
των εσόδων και των εξόδων διαφορά, αποτελεί το υπόλοιπο του ταµείου.
3. Το βοηθητικό ηµερολόγιο ταµείου αριθµείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του από τον
πρόεδρο της ταµιακής επιτροπής.
Άρθρο 138
(Άρθρο 9 Π.∆. 426/1991)
Παγία προκαταβολή της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού
1. Η ∆ιαχείριση Χρηµατικού διαθέτει παγία προκαταβολή, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης, ανάλογα µε τις ανάγκες
των δαπανών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος. Από την πάγια προκαταβολή
της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού ενεργούνται πληρωµές για αποδοχές του προσωπικού και
λοιπές δαπάνες, που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τη λειτουργία του
Πυροσβεστικού Σώµατος, έχουν εγγραφεί δε οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισµό
το.
2. Μέρος της παγίας προκαταβολής κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης
στις Υπηρεσίες του Σώµατος για την εύρυθµη λειτουργία τους, ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε
Υπηρεσίας.
3. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της παγίας προκαταβολής γίνεται από τη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και από το Υπουργείο Οικονοµικών, µε τις
υποβαλλόµενες από τη ∆ιαχείριση Χρηµατικού περιοδικές καταστάσεις και τις εκάστοτε
επιθεωρήσεις.
4. Την πάγια προκαταβολή διαχειρίζεται ο ∆ιαχειριστής Χρηµατικού, ο οποίος παρακολουθεί και
την κίνηση αυτής. Από την πάγια προκαταβολή της ∆ιαχείρισης πληρώνονται οι δαπάνες
που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Κατά την παράδοση ή παραλαβή παγίας προκαταβολής, οι παραλαµβάνοντες ∆ιαχειριστές
πρέπει να µην αναγνωρίζουν και να αρνούνται την παραλαβή δαπανών που καταβλήθηκαν
παράνοµα από την παγία προκαταβολή και να προκαλούν στην περίπτωση αυτή τις διαταγές
των προϊσταµένων τους.
6. Η ∆ιαχείριση Χρηµατικού αποστέλλει τα δικαιολογητικά των δαπανών που ενεργήθηκαν από
την παγία προκαταβολή, στην αρµόδια για έλεγχο Υπηρεσία η οποία εκδίδει χρηµατικά
εντάλµατα στο όνοµα της ταµιακής επιτροπής για αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής.
Τα διαθέσιµα χρήµατα της παγίας προκαταβολής κατατίθενται υποχρεωτικά στην Τράπεζα
της Ελλάδος.
7. ∆ικαιολογητικά της µερίδας «ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ» είναι:
α. Για τα έσοδα, το στέλεχος της διπλότυπης απόδειξης που εκδίδεται και
β. Για τα έξοδα, το γραµµάτιο παραλαβής ∆ηµοσίου Ταµείου ή απόδειξη της Τράπεζας.
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Άρθρο 139
(Άρθρο 10 Π.∆. 426/1991)
Βιβλίο διπλότυπων αποδείξεων
1. Το βιβλίο διπλότυπων αποδείξεων χρησιµεύει για την έκδοση αριθµηµένων αποδείξεων για
κάθε εισπραττόµενο χρηµατικό ποσό από τη ∆ιαχείριση Χρηµατικού. Αποτελείται από ο
στέλεχος που παραµένει στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού και την απόδειξη που αποκόπτεται και
παραδίδεται στις Υπηρεσίες ή στα πρόσωπα από τα οποία εισπράττεται το ποσό. Το βιβλίο
τούτο χορηγείται θεωρηµένο από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώµατος, του οποίου φέρει τη σφραγίδα στη µέση του στελέχους και του
αποκόµµατος.
2. Κάθε διπλότυπη απόδειξη είναι έγκυρη εάν φέρει αύξοντα αριθµό και τη σφραγίδα του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος σε κάθε φύλλο.
3. Το βιβλίο διπλότυπων αποδείξεων ισχύει για ένα (1) οικονοµικό έτος. Εάν εξαντληθεί χωρίς
να δύναται να καλύψει τις ανάγκες της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού για ολόκληρο το οικονοµικό
έτος, χορηγείται άλλο ή άλλα ύστερα από αίτηµα του ∆ιαχειριστή και λαµβάνει αύξοντα
αριθµό συνέχεια του προηγούµενου. Στο τέλος του οικονοµικού έτους οι αχρησιµοποίητες
αποδείξεις αχρηστεύονται από την ταµιακή επιτροπή µε την τοποθέτηση της σφραγίδα
«ΑΚΥΡΟΣ» τόσο στο στέλεχος όσο και στην απόδειξη.
4. Το στέλεχος και η απόδειξη που κόπτεται για οποιαδήποτε είσπραξη, συµπληρώνονται µε τα
απαραίτητα στοιχεία, υπογράφονται από την ταµιακή επιτροπή και θεωρούνται από το
∆ιοικητή της Υποδιοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών. ∆ιπλότυπος απόδειξη
που εκδόθηκε από λάθος, και δεν χρησιµοποιήθηκε, ακυρούται µε πράξη της ταµιακής
επιτροπής και φυλάσσεται στο βιβλίο αποδείξεων.
5. Στο στέλεχος κάθε απόδειξης και στο εµπρός ή πίσω µέρος αυτής ο ∆ιαχειριστής σηµειώνει
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να καταχωρηθούν στο ηµερολόγιο ταµείου.
6. Η καταχώρηση των εσόδων στο ηµερολόγιο ταµείου, γίνεται πάντοτε από το βιβλίο
διπλοτύπων αποδείξεων και ουδέποτε από άλλα στοιχεία. Τα στελέχη του βιβλίου
αποδείξεων που έχουν συµπληρωθεί, παραµένουν στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού και δεν
καταστρέφονται.
7. Το ποσό που αναγράφεται στο στέλεχος κάθε διπλότυπης απόδειξης, µεταφέρεται
αθροιζόµενο µε τα ποσά των επόµενων αποδείξεων µέχρι το τέλος κάθε µήνα, οπότε το
ολικό άθροισµα πρέπει να συµφωνεί και ν’ αντιπροσωπεύει το ολικό άθροισµα των εσόδων
του µηνός που προκύπτει από τις εγγραφές στο ηµερολόγιο ταµείου. Στο πίσω µέρος του
στελέχους της τελευταίας απόδειξης κάθε µήνα αναγράφεται το ισοζύγιο όπως τούτο υπάρχει
στο ηµερολόγιο ταµείου.
Άρθρο 140
(Άρθρο 11 Π.∆. 426/1991)
Βιβλίο κρατήσεων
1. Το βιβλίο κρατήσεων τηρείται για ενηµέρωση του λογαριασµού των κρατήσεων που έγιναν
από τις αποδοχές του Πυροσβεστικού προσωπικού, για τις πάσης φύσεως οφειλές του
(δάνεια, καταλογισµοί, κατασχέσεις κλπ.), των οποίων η αποπληρωµή ενεργείται µε µηνιαίες
κρατήσεις.
2. Στο βιβλίο αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του οφειλέτη υπαλλήλου, η αιτία της κράτησης,
το συνολικό ποσό οφειλής και το, κατά µήνα, κρατούµενο χρηµατικό ποσό, το οποίο φέρεται
στις αποδείξεις της ∆ιαχείρισης.
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3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οριστικών εξόδων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, οι
κρατήσεις αποδίδονται στους δικαιούχους.
Άρθρο 141
(Άρθρο 12 Π.∆. 426/1991)
Μισθολόγιο
1. Η ∆ιαχείριση Χρηµατικού τηρεί µισθολόγιο του προσωπικού που µισθοδοτείται από αυτήν.
Το κάθε µισθολόγιο θεωρείται στην πρώτη σελίδα από τον Πρόεδρο της ταµιακής επιτροπής.
2. Ο ∆ιαχειριστής Χρηµατικού καταχωρεί στο µισθολόγιο, όλες τις µεταβολές που προκαλούν
αύξηση, µείωση ή στέρηση των αποδοχών των µισθοδοτουµένων, λαµβάνοντας τις
µεταβολές αυτές από τα αποσπάσµατα Ηµερησίων ∆ιαταγών των Υπηρεσιών, τις διαταγές ή
αποφάσεις που εκδίδονται και γενικά από κάθε νόµιµο στοιχείο. Με βάση τις µεταβολές αυτές
ο ∆ιαχειριστής εκκαθαρίζει τις µηνιαίες τακτικές και αναδροµικές αποδοχές κάθε υπαλλήλου.
3. Η µισθοδοσία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος ενεργείται µε ευθύνη του
∆ιοικητή κάθε Υπηρεσίας στον οποίο ο ∆ιαχειριστής παραδίδει αντίγραφο της µισθοδοτικής
κατάστασης και το πληρωτέο ποσό. Σε κάθε υπάλληλο καταβάλλεται το καθαρό ποσό που
δικαιούται, αφού υπογράψει στην οικεία στήλη της κατάστασης.
4. Η µισθοδοτική κατάσταση επιστρέφεται από το ∆ιοικητή στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού µέσα σε
δύο (2) ηµέρες το αργότερο από της καταβολής των αποδοχών, αφού βεβαιωθεί η καταβολή
στους υπαλλήλους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η καταβολή των αποδοχών σε
κάποιο υπάλληλο, ο ∆ιοικητής επιστρέφει το χρηµατικό ποσό στη ∆ιαχείριση, κάνοντας
σχετική µνεία στη µισθοδοτική κατάσταση.
Άρθρο 142
(Άρθρο 13 Π.∆. 426/1991)
Οριστικά έξοδα
1. Οριστικά έξοδα είναι όλες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από τη στη διάρκεια του µήνα. Τα
οριστικά έξοδα συµπληρώνονται µε τα απαραίτητα νόµιµα δικαιολογητικά και διαβιβάζονται
στην αρµόδια Υπηρεσία για τον προβλεπόµενο έλεγχο και την έκδοση των σχετικών
ενταλµάτων προς αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής.
2. Στο τέλος κάθε µήνα ο ∆ιαχειριστής ταξινοµεί όλα τα πληρωθέντα δικαιολογητικά, συντάσσει
τις απαιτούµενες καταστάσεις, στις οποίες καταχωρίζει αναλυτικά τα δικαιολογητικά.
Αντίγραφα των καταστάσεων τηρεί στο αρχείο της ∆ιαχείρισης. Μετά τη σύνταξη των
οριστικών εξόδων ο ∆ιαχειριστής προβαίνει στην καταχώρηση αυτών στο Ηµερολόγιο Ταµείο
και στο βοηθητικό, σε ξεχωριστή στήλη.
3. Μετά την εκκαθάριση των εξόδων και την έκδοση των οικείων χρηµατικών ενταλµάτων, µε
την εξόφληση των οποίων αποκαθίσταται η πάγια προκαταβολή, επιστρέφεται στη ∆ιαχείριση
η µία συγκεντρωτική κατάσταση συµπληρωµένη σε όλες τις στήλες και στην οποία
εµφανίζονται τα έξοδα που έγιναν παραδεκτά µε τα χρηµατικά εντάλµατα που εξεδόθησαν,
καθώς και τα ποσά που προστέθηκαν ή απορρίφθηκαν και η αιτία της πρόσθεσης ή
απόρριψης κάθε ποσού.
4. Τα ποσά που προστέθηκαν, ο ∆ιαχειριστής τα εγγράφει στα έσοδα και σε πίστωση των
δικαιούχων, ενώ τα ποσά που απορρίφθηκαν εγγράφει επίσης ως έσοδα αλλά εκδίδει
διπλότυπες αποδείξεις στο όνοµα εκείνων, σε βάρος των οποίων πρέπει να επιδιώξει την
είσπραξη. Τα προστιθέµενα και απορριπτόµενα από την εκκαθάριση ποσά µεταφέρονται από
το Ηµερολόγιο Ταµείου στο βοηθητικό και στη µερίδα των οριστικών εξόδων του µηνός που
αφορούν.
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Άρθρο 143
(Άρθρο 14 Π.∆. 426/1991)
Προκαταβολές σε Υπηρεσίες
1. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος
και για την πληρωµή δαπανών κατά την πραγµατοποίησή τους επιτρέπεται η χορήγηση
προκαταβολών στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος οι οποίες θεωρούνται ως
µερικές πάγιες προκαταβολές.
2. Το ύψος της χορηγούµενης σε κάθε Υπηρεσία Προκαταβολής καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και στηρίζεται σε ισόποσες αποδείξεις των οικείων ∆ιαχειριστών
Παγίας Προκαταβολής, οι οποίες αντικαθίστανται µε όµοιες των νέων ∆ιαχειριστών σε
περίπτωση µετακίνησης των προκατόχων τους. Τα διαθέσιµα χρήµατα της Μερικής Παγίας
Προκαταβολής κατατίθενται υποχρεωτικά σε Τράπεζα ή άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα, ή ελλείψει
αυτών, σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και στο όνοµα της οικείας Υπηρεσίας. Με
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ορίζεται, µετά από πρόταση του οικείου ∆ιοικητή
και έγκριση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, ως Υπόλογος ∆ιαχειριστής Παγίας
Προκαταβολής, κατώτερος Αξιωµατικός ή Πυρονόµος ή Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής
Σχολής (παρ. 6 αρ. 4 Π.∆.168/2003 (Α΄ 137)..
3. Για την παρακολούθηση της κίνησης κάθε µερικής πάγιας προκαταβολής ανοίγεται χωριστό
βιβλίο, το οποίο σελιδοµετρείται και θεωρείται από το ∆ιοικητή ή Προϊστάµενο της Υπηρεσίας
στην πρώτη σελίδα του. Στο βιβλίο αυτό δηµιουργούνται δύο στήλες µε την ένδειξη
«ΕΣΟ∆Α» και «ΕΞΟ∆Α» και καταχωρούνται στα µεν ΕΣΟ∆Α, το χρηµατικό ποσό που είναι
κατατεθειµένο στο Υποκατάστηµα της Τραπέζης της Ελλάδος και κάθε είσπραξη χρηµάτων,
στα δε ΕΞΟ∆Α καταχωρείται κάθε πληρωµή χρηµάτων βάσει νοµίµων δικαιολογητικών. Το
βιβλίο κλείνεται την τελευταία ηµέρα κάθε µήνα και το άθροισµα των στηλών ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α,
δίνει το ύψος της µερικής πάγιας προκαταβολής.
Άρθρο 144
(Άρθρο 15 Π.∆. 426/1991)
Προκαταβολές στο προσωπικό
1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος από
την πάγια προκαταβολή, για αντιµετώπιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων µετάθεσης, µε
την υπογραφή ισόποσων αποδείξεων, θεωρηµένων από το ∆ιοικητή τους. Οι προκαταβολές
αυτές τακτοποιούνται είτε µε προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, είτε µε την
επιστροφή του ποσού της προκαταβολής ή µε την παρακράτηση από τις αποδοχές του
οφειλέτη.
2. Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση, από την παγία προκαταβολή της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού,
προκαταβολής έναντι µισθού, µε ισόποση απόδειξη του παραλαµβάνοντος η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός (1) δεκαπενθηµέρου, για την αντιµετώπιση
επείγουσας ανάγκης. Η χορήγηση αυτή τακτοποιείται στη µισθοδοσία του αµέσως επόµενου
δεκαπενθηµέρου. Υπεύθυνος για την έγκαιρη απόδοση της προκαταβολής ή για κάθε
παράλειψη απόδοσής της είναι κυρίως εκείνος που έλαβε αυτήν, αλλά και ο ∆ιαχειριστής
Χρηµατικού.
3. Για τους εξερχόµενους του Πυροσβεστικού Σώµατος, που οφείλουν χρήµατα από
προκαταβολές, αυτά παρακρατούνται στο σύνολό τους από το δικαιούµενο µισθό τους και αν
αυτός δεν επαρκεί και σε βάρος του βοηθήµατός τους και αποδίδονται στον οικείο
∆ιαχειριστή. Σε περίπτωση όµως που δεν είναι δυνατή η παρακράτηση, η ∆ιαχείριση
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προκαλεί τον καταλογισµό σε βάρος της ιδιαίτερης περιουσίας του και βεβαιώνεται ως έσοδο
του ∆ηµοσίου, τακτοποιούµενου του ∆ιαχειριστή µε τη βεβαίωση αυτή.
4. Οι αποδείξεις παραλαβής προκαταβολής λαµβάνουν τον αύξοντα αριθµό καταχώρησής τους
στο βοηθητικό ηµερολόγιο ταµείου.
Άρθρο 145
(Άρθρο 16 Π.∆. 426/1991)
Αποθέσεις
1. Αποθέσεις στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού χαρακτηρίζονται οι εισπράξεις που αποτελούν
δικαιώµατα τρίτων και τηρούνται προσωρινά µέχρι της απόδοσής τους στους δικαιούχους.
2. Οι αποθέσεις προέρχονται:
α. Από τις κρατήσεις που ενεργούνται νόµιµα στις πραγµατοποιούµενες δαπάνες (κρατήσεις
υπέρ του ∆ηµοσίου, υπέρ Νοµικών Προσώπων κ.λπ.).
β. Από τα χρήµατα που έχουν κατατεθεί για φύλαξη ή απόδοση σε άλλους (µισθοί απόντων,
προσωρινές εγγυοδοσίες κ.λπ.).
γ. Από κρατήσεις ή καταθέσεις διαφόρων οφειλών των οποίων η είσπραξη και απόδοση
στους δικαιούχους τρίτους ανατίθεται στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού.
3. Η µερίδα των αποθέσεων του βοηθητικού ηµερολογίου ταµείου, περιλαµβάνει όλες τις κατά
χρονολογική σειρά εισπράξεις και πληρωµές αποθέσεων που καταχωρήθηκαν στο
ηµερολόγιο ταµείου, κατά µεριδούχο και κατά σύνολο στηλών. Στο τέλος κάθε µήνα η
διαφορά του αθροίσµατος των πληρωµών από το άθροισµα των εισπράξεων αποθέσεων,
αποτελεί το υπόλοιπο των αναποδότων αποθέσεων κατά µεριδιούχο και συνολικά.
4. Τα ποσά των αποθέσεων αποδίδονται στους δικαιούχους µε απόδειξη αυτών, µε κατάθεση
στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε κράτηση κατά την εξόφληση ενταλµάτων ή µε οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο και φέρονται στο ηµερολόγιο ταµείου και στο βοηθητικό στις στήλες
„ΕΞΟ∆Α“ των σχετικών µερίδων. Οι αποθέσεις πρέπει να αποδίδονται το δυνατό
γρηγορότερα.
5. ∆ικαιολογητικά αποθέσεων, ως προς τα έξοδα, είναι η απόδειξη του δικαιούχου, η απόδειξη
κατάθεσης στην Τράπεζα, το γραµµάτιο παραλαβής του ∆ηµοσίου Ταµείου και γενικά κάθε
νόµιµο αποδεικτικό στοιχείο µε το οποίο αποδεικνύονται τα έξοδα. Σε κάθε δικαιολογητικό
τίθεται ο αριθµός ηµερολογίου ταµείου και η σφραγίδα „πληρώθηκε“. „Η Ταµιακή Επιτροπή“
και υπογράφεται κανονικά. Τα δικαιολογητικά των αποθέσεων τηρούνται χωριστά κατά µήνα,
σε φακέλλους µε τη σειρά εγγραφής στο ηµερολόγιο ταµείου.
Άρθρο 146
(Άρθρο 17 Π.∆. 426/1991)
Παράδοση ∆ιαχείρισης Χρηµατικού από το ∆ιαχειριστή
Η παράδοση της ∆ιαχείρισης Χρηµατικού, ενεργείται ως ακολούθως:
α. Με µέριµνα του παραδίδοντος διαχειριστή συντάσσονται και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
των οριστικών εξόδων του µηνός.
β. Κλείνονται τα τηρούµενα βιβλία και συντάσσεται ισοζύγιο, στο οποίο εξισούται η πάγια
προκαταβολή.
γ. Μετά την εξίσωση, παραδίδεται στον παραλαµβάνοντα το υπόλοιπο χρηµατικό ποσό, οι
αποθέσεις που δεν έχουν αποδοθεί, όλα τα δικαιολογητικά πληρωµών και το κλειδί του
χρηµατοκιβωτίου.
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δ. Κατά την παράδοση παρίσταται ως εκπρόσωπος του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ανώτερος
Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος προσυπογράφει κατά το κλείσιµο τα
βιβλία και το ισοζύγιο της πάγιας προκαταβολής.
ε. Συντάσσεται πρωτόκολλο, εις 4πλούν, στο οποίο αναγράφονται τα παραδοθέντα βιβλία και
αναφέρονται λεπτοµερώς τα δικαιολογητικά των αποθέσεων και των προκαταβολών καθώς
και κάθε εκκρεµής λογαριασµός για την τακτοποίηση του οποίου απαιτείται περαιτέρω
ενέργεια. Στο πρωτόκολλο αναφέρεται επίσης και κάθε διαφορά που διαπιστώνεται κατά την
παράδοση. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον παραδίδοντα, τον παραλαµβάνοντα, τον
πρόεδρο της ταµιακής επιτροπής και τον εκπρόσωπο του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
Αντίγραφα κρατούν ένα (1) ο παραδίδων, ένα (1) ο παραλαµβάνων, ένα (1) ο εκπρόσωπος
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης το οποίο υποβάλλει µε το αντίγραφο του ισοζυγίου στο Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώµατος - ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. Το τέταρτο αντίγραφο
παραµένει στο αρχείο της ∆ιαχείρισης.
Άρθρο 147
(Άρθρο 18 Π.∆. 426/1991)
Παράδοση ∆ιαχείρισης Χρηµατικού από επιτροπή
1. Σε περίπτωση θανάτου του ∆ιαχειριστή Χρηµατικού ή ανυπέρβλητου κωλύµατος αυτού, ώστε
να καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παράδοση της διαχείρισής του, συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης τριµελής επιτροπή από αξιωµατικούς της
Υπηρεσίας που ανήκει η ∆ιαχείριση, η οποία προβαίνει στη σφράγιση του ταµείου και όλων
των συναφών δικαιολογητικών της διαχείρισης και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, που συγκροτείται η παραπάνω
επιτροπή ορίζεται και νέα τριµελής επιτροπή από αξιωµατικούς της έδρας της Υπηρεσίας
που ανήκει η ∆ιαχείριση έργο της οποίας είναι η παράδοση της ∆ιαχείρισης. Ο πρόεδρος της
ταµιακής επιτροπής και ο ∆ιοικητής της Υπηρεσίας που λειτουργεί η διαχείριση δεν
επιτρέπεται να συµµετέχουν στην επιτροπή αυτή.
3. Η επιτροπή παράδοσης αφού βεβαιωθεί για το απαραβίαστο των σφραγίδων, προβαίνει
στην αποσφράγιση του Ταµείου, την καταµέτρηση των χρηµάτων ή τίτλων και αξιών, την
καταγραφή των δικαιολογητικών και στη συνέχεια πραγµατοποιεί την παράδοση, ως εάν ο
ίδιος ο υπόλογος να ήταν παρών, κάνοντας όλες τις απαιτούµενες εγγραφές και πράξεις για
το κλείσιµο των βιβλίων και τη σύνταξη των σχετικών δικαιολογητικών και υπογράφει αντί του
υπολόγου.
4. Ο αντιπρόσωπος του Υπουργού ∆ηµόσιας τάξης παρίσταται κατά την παράδοση αυτή και
εκπληρώνει τα καθήκοντά του όπως και κατά την παράδοση από τον ίδιο το ∆ιαχειριστή.
Άρθρο 148
(Άρθρο 19 Π.∆. 426/1991).
Αντικατάσταση διαχειριστή χρηµατικού
Η αντικατάσταση διαχειριστή χρηµατικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 134 του
παρόντος στις εξής περιπτώσεις:
α. Εξόδου από την Υπηρεσία του υπολόγου ή µακράς απουσίας του, που δεν επιτρέπει την
αναπλήρωσή του ή για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
β. Μακράς ασθένειας ή ανωτέρας βίας ένεκα των οποίων κωλύεται η εκτέλεση των καθηκόντων
του.
γ. Προαγωγής του σε βαθµό που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις δεν του επιτρέπει να
εκτελεί καθήκοντα διαχειριστή χρηµατικού.
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δ. Όταν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος κρίνει τούτο αναγκαίο.
Άρθρο 149
(Άρθρο 20 Π.∆. 426/1991)
Λέσχες-Πρατήρια
1. Λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος,
µπορούν να ιδρύονται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, Λέσχες για το
προσωπικό σε οικήµατα στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Η οργάνωση και η λειτουργία των λεσχών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε
απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
3. Οι λέσχες µπορούν να χρησιµοποιούνται ως εστιατόρια, κυλικεία και κέντρα ψυχαγωγίας του
προσωπικού, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και µπορούν να λειτουργούν και ως
πρατήρια για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας και του προσωπικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 150
(Άρθρο 21 Π.∆. 426/1991)
∆ιαχείριση Υλικού
1. Η διαχείριση και η συντήρηση του υλικού κάθε Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος
ανατίθεται σε Οικονοµικό Συµβούλιο που αποτελείται από το ∆ιοικητή ή Προϊστάµενο της
Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο, και το διαχειριστή υλικού ως µέλος.
2. Οι ∆ιαχειρίσεις Υλικού διακρίνονται σε αυθύπαρκτες και µερικές. Οι τελευταίες υπάγονται
διαχειριστικά στις αυθύπαρκτες. Οι Υπηρεσίες στις οποίες λειτουργούν ∆ιαχειρίσεις Υλικού
ορίζονται µε Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
3. Καθήκοντα διαχειριστή σε αυθύπαρκτες ∆ιαχειρίσεις Υλικού ανατίθενται, µε απόφαση του
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, σε κατώτερους Αξιωµατικούς, Πυρονόµους και
Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής. Οµοίως καθήκοντα διαχειριστή σε Μερική
∆ιαχείριση Υλικού ανατίθενται, µε απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Περιφερειακής ∆ιοίκησης
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών,
σε
κατώτερους
Αξιωµατικούς,
Πυρονόµους
και
Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής.(παρ.7 αρ. 4 Π.∆. 168/2003 (Α΄ 137).
Άρθρο 151
(Άρθρο 22 Π.∆. 426/1991)
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Προέδρου του Οικονοµικού Συµβουλίου
Ο Πρόεδρος του Οικονοµικού Συµβουλίου ασκεί διαρκή εποπτεία στη ∆ιαχείριση Υλικού και
καθοδηγεί το διαχειριστή στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και ειδικότερα:
α. Εποπτεύει για την έγκαιρη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας της διαχείρισης και την
κανονική τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων της διαχείρισης, την ακρίβεια των οποίων
ελέγχει και βεβαιώνει µε την υπογραφή του.
β. Προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιµο στην καταµέτρηση του υπάρχοντος υλικού και βεβαιώνεται
για την ακρίβεια και καλή συντήρησή του, αναφέροντας σχετικά σε περίπτωση διαχειριστικής
ανωµαλίας.
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γ. Παρίσταται κατά την παράδοση και παραλαβή της διαχείρισης υλικού και συνυπογράφει τα
συντασσόµενα πρωτόκολλα.
δ. Είναι συνυπόλογος µε το διαχειριστή υλικού απέναντι στο ∆ηµόσιο για κάθε ζηµιά που
προέρχεται από παράλειψη των καθηκόντων του.
ε. Καθίσταται συνυπεύθυνος µαζί µε το διαχειριστή για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των
ετησίων λογαριασµών της ∆ιαχείρισης υπογράφοντας στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους τα
οικεία απολογιστικά βιβλία της διαχείρισης καθώς και των µερικών διαχειρίσεων, εάν
υπάρχουν.
Άρθρο 152
(Άρθρο 23 Π.∆.. 426/1991)
Καθήκοντα και ευθύνες διαχειριστή αυθύπαρκτης ∆ιαχείρισης Υλικού
1. Ο ∆ιαχειριστής Υλικού εκτελεί όλη την οικονοµική και λογιστική υπηρεσία της ∆ιαχείρισης
Υλικού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και είναι δηµόσιος υπόλογος κατά την έννοια
των ισχυουσών διατάξεων περί ∆ηµοσίου Λογιστικού.
2. Υποχρεούται στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την καλή συντήρηση και ταξινόµηση όλων
των υλικών της ∆ιαχείρισής του.
3. Ελέγχει την ακριβή αποστολή των υλικών και την καλή συσκευασία αυτών και ευθύνεται για
την έγκαιρη αίτηση, παραλαβή και διανοµή των εκάστοτε αναγκαιούντων υλικών και εφοδίων
προς εφοδιασµό και ανεφοδιασµό των Υπηρεσιών και του προσωπικού τους.
4. Προκαλεί την επέµβαση του ∆ιοικητή ή Προϊσταµένου της Υπηρεσίας για κάθε ζήτηµα που
συµβάλλει στην οµαλή και εύρυθµη διεξαγωγή της διαχειριστικής υπηρεσίας.
5. Συντάσσει και υποβάλλει αρµοδίως τους ετήσιους λογαριασµούς της ∆ιαχείρισης Υλικού.
6. Ευθύνεται για κάθε αντικανονική χορήγηση ή διάθεση υλικού που δεν είχε εγκριθεί από τον
Πρόεδρο του Οικονοµικού Συµβουλίου.
7. Υπογράφει µε τον τίτλο «Ο ∆ιαχειριστής Υλικού» και εκτελεί τα καθήκοντά του οριζόµενος σε
υπηρεσία Α’ 8ώρου, χωρίς να απαλλάσσεται από τα κυρίως καθήκοντά του.
Άρθρο 153
(Άρθρο 24 Π.∆. 426/1991)
Μερικές ∆ιαχειρίσεις Υλικού
1. Ο ∆ιαχειριστής µερικής διαχείρισης έχει τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις που έχει ο
∆ιαχειριστής Υλικού αυθύπαρκτης διαχείρισης.
2. Ο ∆ιοικητής ή Προϊστάµενος της Υπηρεσίας στην οποία λειτουργία µερική διαχείριση, έχει τις
ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις που έχει ο πρόεδρος του Οικονοµικού Συµβουλίου
αυθύπαρκτης διαχείρισης.
3. Οι δοσοληψίες της µερικής διαχείρισης µε την αυθύπαρκτη διαχείριση υλικού στην οποία
υπάγεται ενεργούνται µε διπλότυπες αποδείξεις τις οποίες υπογράφει ο διαχειριστής µερικής
διαχείρισης και τις θεωρεί ο ∆ιοικητής ή Προϊστάµενος της Υπηρεσίας στην οποία λειτουργεί
η µερική διαχείριση. Για κάθε ζήτηµα που αφορά χρεοπίστωση υλικού, αλληλογραφεί µε την
Υπηρεσία στην οποία υπάγεται διαχειριστικά.
4. Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους ο διαχειριστής µερικής διαχείρισης υποβάλλει απολογισµό
της διαχείρισής του, στην Υπηρεσία που υπάγεται διαχειριστικά, τα δε δικαιολογητικά
απολογισµού είναι τα ίδια µε εκείνα που υποβάλλονται από τις αυθύπαρκτες διαχειρίσεις
υλικού στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος.
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Άρθρο 154
(Άρθρο 25 Π.∆. 425/1991)
Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος
Η Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος (ΓΑΥΠΣ) περιλαµβάνει:
α. Τη Γραµµατεία
β. Το γραφείο αποστολών
γ. Το γραφείο κωδικοποίησης υλικού
δ. Τη Γενική ∆ιαχείριση Υλικού, στην οποία υπάγονται οι ακόλουθες Μερικές ∆ιαχειρίσεις:
Α’ Μερική (ατοµικά εφόδια - οπλισµός - κλινοστρωµνές - έπιπλα - σκεύη - ηλεκτρικά).
Β’ Μερική (τροχαίο υλικό - µηχανολογικός εξοπλισµός - εργαλεία).
Γ’ Μερική (τηλεπικοινωνιακό υλικό).
∆’ Μερική (άχρηστου υλικού για επισκευή ή παράδοση στον Ο.∆.∆.Υ.).
Άρθρο 155
(Άρθρο 26 Π.∆. 426/1991)
Καθήκοντα ∆ιευθυντή Γενικής Αποθήκης Υλικού
1. Της Γενικής Αποθήκης Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος (Γ.Α.Υ.Π.Σ.) προΐσταται Πύραρχος ή
Αντιπύραρχος ο οποίος τοποθετείται στη θέση αυτή µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης.
2. Ο ∆ιευθυντής της Γενικής Αποθήκης Υλικού ασκεί γενική εποπτεία στη διαχείριση και
καθοδηγεί το γενικό διαχειριστή και τους µερικούς διαχειριστές στην εκπλήρωση των
καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Εποπτεύει για την έγκαιρη διεξαγωγή της σχετικής µε τη διαχείριση αλληλογραφίας και την
κανονική τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων.
4. Είναι συνυπεύθυνος µε τους διαχειριστές υλικού για την καλή συντήρηση και διαφύλαξη των
υπαρχόντων στις αποθήκες ειδών υλικού.
5. Μεριµνά για τον έγκαιρο εφοδιασµό της αποθήκης µε τα προβλεπόµενα από τις κείµενες
διατάξεις είδη ιµατισµού, κλινοστρωµνής, υπόδησης, υλικού αυτοκινήτων, εργαλείων και
πάσης φύσεως ειδών υλικού.
6. Είναι συνυπόλογος έναντι του ∆ηµοσίου και έχει τις ίδιες ευθύνες µε τον Πρόεδρο του
Οικονοµικού Συµβουλίου.
7. Μεριµνά για την ταχεία εκτέλεση των διαταγών του Αρχηγείου για την αποστολή υλικού στις
Υπηρεσίες του Σώµατος.
8. Αναφέρει στο Αρχηγείο κάθε εισαγωγή υλικού στις αποθήκες και προβαίνει στη χρέωση
αυτού µέσα σε πέντε µέρες από την παραλαβή του.
9. Τηρεί µε ευθύνη του τα παρακάτω βιβλία:
α. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο Ηµερήσιων ∆ιαταγών.
γ. Βιβλίο διεκπεραίωσης.
δ. Βιβλίο Ηµερήσιας Αναφοράς.
ε. Ατοµικά βιβλιάρια Αξιωµατικών και κατωτέρων Υπαλλήλων της Γ.Α.Υ.Π.Σ.
στ.Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο.
10.Ο ∆ιευθυντής της Γ.Α.Υ.Π.Σ. συγκροτεί την επιτροπή συσκευασίας και αποστολής ειδών
υλικού και κατανέµει το προσωπικό του σε εργασίες ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
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Άρθρο 156
(Άρθρο 27 Π.∆. 426/1991)
Καθήκοντα ∆ιαχειριστών Γενικής Αποθήκης Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Ως Γενικός ∆ιαχειριστής Υλικού της Γ.Α.Υ.Π.Σ. ορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού
Αντιπύραρχος ή Επιπυραγός.
2. Ο Γενικός ∆ιαχειριστής τηρεί τα βιβλία που τηρεί ο ∆ιαχειριστής της αυθύπαρκτης ∆ιαχείρισης
Υλικού και έχει τις ίδιες µε αυτόν υποχρεώσεις και ευθύνες.
3. Παρακολουθεί την εκπρόθεσµη εκτέλεση των συµβάσεων προµηθειών και αναφέρει στο
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος τυχόν καθυστέρηση.
4. Ως µερικοί ∆ιαχειριστές της Γ.Α.Υ.Π.Σ. ορίζονται µε απόφαση του Υπαρχηγού τρεις (3)
Επιπυραγοί ή Πυραγοί και ένας (1) Υποπυραγός ή Ανθυποπυραγός, βοηθούµενοι µε το
ανάλογο προσωπικό αποθηκάριων.
5. Οι µερικοί ∆ιαχειριστές διαχειρίζονται τα υλικά της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τις διαταγές των Προϊσταµένων τους.
6. Οι µερικοί ∆ιαχειριστές έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις που έχει και ο ∆ιαχειριστής
της αυθύπαρκτης διαχείρισης και είναι υπεύθυνοι απέναντι στον Γενικό ∆ιαχειριστή σε ό,τι
αφορά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, σχετικά δε µε τη χορήγηση αδειών,
προσωρινού κωλύµµατος ή αντικατάστασης υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις που διέπουν τους
διαχειριστές υλικού των αυθύπαρκτων διαχειρίσεων υλικού.
Άρθρο 157
(Άρθρο 28 Π.∆. 426/1991)
Αποθηκάριοι
Αποθηκάριος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Οικονοµικού Συµβουλίου Πυρονόµος ή
υπαξιωµατικός ο οποίος ενεργεί υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του Οικονοµικού Συµβουλίου
και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Παραλαµβάνει όλο το υλικό που υπάρχει στις αποθήκες της ∆ιαχείρισης και είναι υπεύθυνος
για κάθε απώλεια ή φθορά και βλάβη του υλικού, καθώς και για την ασφάλεια των αποθηκών.
β. ∆εν ενεργεί καµία παραλαβή, χορήγηση ή ανταλλαγή υλικού, χωρίς διπλότυπη απόδειξη
δοσοληψιών αποθήκης, που εκδίδεται και υπογράφεται από το διαχειριστή.
γ. Τηρεί βιβλίο αποθήκης και καταχωρίζει σ’ αυτό αυθηµερόν κάθε εισαγωγή ή εξαγωγή υλικού.
δ. Τηρεί τις αποδείξεις παράδοσης και παραλαβής υλικού, οι οποίες υπέχουν γι’ αυτόν θέση
εγγραφής και διαγραφής κατ’ αύξοντα αριθµό καταχώρησής τους στο βιβλίο αποθήκης και σε
ιδιαίτερους κατά κεφάλαιο φακέλους.
ε. Ταξιθετεί τα υλικά κατ’ είδος και ποιότητα και γενικά επιµελείται της καλής συντήρησης
αυτών.
στ. Μεριµνά για τη συσκευασία των αποστελλοµένων και την αποσυσκευασία των
παραλαµβανοµένων υλικών κατόπιν συνεννόησης πάντοτε µε το ∆ιαχειριστή και τον
Πρόεδρο του Οικονοµικού Συµβουλίου.

Άρθρο 158
(Άρθρο 29 Π.∆. 426/1991)
∆ιάκριση υλικού
1. Το υλικό που χρησιµοποιείται από το Πυροσβεστικό διακρίνεται:
α. Σε υλικό Υπηρεσιών και
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2.

3.

4.

5.
6.

β. Ατοµικά εφόδια του προσωπικού του.
Υλικά Υπηρεσιών είναι:
α. Είδη κλινοστρωµνής (κρεβάτια - στρώµατα κ.λπ.).
β. Έπιπλα και σκεύη.
γ. Οχήµατα και µηχανήµατα.
δ. Είδη υγειονοµικού υλικού.
ε. Είδη οπλισµού και γενικά κάθε άλλο υλικό το οποίο δε χρεώνεται στα ατοµικά βιβλιάρια
εφοδίων των υπαλλήλων.
Ατοµικά εφόδια είναι:
α. Η πυροσβεστική εξάρτηση.
β. Τα είδη υπόδησης, ιµατισµού και κλινοστρωµνής.
Τα ατοµικά εφόδια των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώµατος και του βοηθητικού
προσωπικού καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και παρέχονται
στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους αφού χρεωθούν στα ατοµικά βιβλιάρια εφοδίων
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
Τα υλικά των Υπηρεσιών και ατοµικά εφόδια των υπαλλήλων προκειµένου να
παρακολουθούνται λογιστικά κατονοµάζονται µε ξεχωριστό αύξοντα αριθµό στο βιβλίο
ονοµαστικού υλικού και κατατάσσονται ανάλογα µε τη χρήση και το είδος, σε µέρη, τµήµατα
και κεφάλαια.
Υλικά τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά στη ∆ιαχείριση και δεν αναφέρονται στον κώδικα
υλικού του Πυροσβεστικού Σώµατος, για την εγγραφή τους θα ζητείται η κωδικοποίησή τους
από τη Γ.Α.Υ.Π.Σ.
Για την ανανέωση, συµπλήρωση, διάθεση, διαγραφή, εγγραφή και κίνηση του υλικού µεριµνά
η αρµόδια Υπηρεσία κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 159
(Άρθρο 30 Π.∆. 426/1991)
Τηρούµενα βιβλία

Σε κάθε ∆ιαχείριση Υλικού (αυθύπαρκτη και µερική) τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α. Γενικό βιβλίο Υλικού.
β. Βιβλίο τριπλοτύπων απολογιστικών αποδείξεων δοσοληψίας υλικού.
γ. Βιβλίο τριπλοτύπων απολογιστικών αποδείξεων αγοραζοµένου υλικού.
δ. Βιβλία υλικού µερικών διαχειρίσεων.
ε. Βιβλία διπλοτύπων αποδείξεων δοσοληψίας υλικών µε τις µερικές διαχειρίσεις.
στ. Βιβλίο αποθήκης.
ζ. Βιβλίο διπλοτύπων αποδείξεων δοσοληψίας υλικών αποθήκης.
η. Βιβλίο προσωπικών αποδείξεων δοσοληψίας υλικών µε άλλες ξένες εκτός Πυροσβεστικού
Σώµατος Υπηρεσίες.
θ. Βιβλίο αναλώσιµου υλικού.
ι. Ατοµικά βιβλιάρια εφοδίων των υπαλλήλων.
ια. Κάθε άλλο απαραίτητο βιβλίο.
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Άρθρο 160
(Άρθρο 31 Π.∆. 426/1991)
Γενικό βιβλίο υλικού
1. Το Γενικό βιβλίο υλικού αποτελεί τη βάση των δοσοληψιών και τον οδηγό της κίνησης του
υλικού κάθε ∆ιαχείρισης και καταχωρίζεται σ’ αυτό κάθε νόµιµη εγγραφή ή διαγραφή υλικού
µε την οποία χρεοπιστώνεται η ∆ιαχείριση. Ο τύπος του βιβλίου είναι ενιαίος για όλες τις
Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Οι εγγραφές στο βιβλίο ∆ιαχείρισης Υλικού στηρίζονται ως προς την εισαγωγή (χρέωση):
α. Στις πρωτότυπες ανταποδείξεις που εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες που χορηγήθηκαν το
υλικό.
β. Στις τριπλότυπες αποδείξεις αγοραζοµένου υλικού.
γ. Στις αποφάσεις του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης „Για εγγραφή υλικού“.
3. Ως προς την εξαγωγή (πίστωση):
α. Στις πρωτότυπες αποδείξεις που υπογράφουν οι Υπηρεσίες που παραλαµβάνουν τα
υλικά.
β. Στις αποφάσεις του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης „Περί διαγραφής υλικού“.
4. Οι αποδείξεις παραλαβής αγοραζοµένου υλικού και οι αποδείξεις και ανταποδείξεις
δοσοληψίας υλικού µεταξύ των διαχειρίσεων, συντάσσονται κατά κεφάλαιο του ονοµαστικού
υλικού.
5. Οι αποδείξεις παραλαβής αγοραζοµένου υλικού αποτελούνται:
α. Από το στέλεχος (Α) το οποίο τηρείται στο βιβλίο (µπλοκ) αγοραζοµένου υλικού.
β. Από τα αποκόµµατα (Β) και (Γ) τα οποία επισυνάπτονται στα οικεία δικαιολογητικά για τον
έλεγχο από τη ∆ιαχείριση Χρηµατικού του Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία, το µεν
απόκοµµα (Γ) επιστρέφει αµέσως ελεγχόµενο και θεωρηµένο στην οικεία ∆ιαχείριση, το δε
άλλο (Β) επισυνάπτει στα δικαιολογητικά εντάλµατος της δαπάνης. Το επιστρεφόµενο στη
∆ιαχείριση ελεγµένο απόκοµµα (Γ) της τριπλότυπης απόδειξης, αποτελεί το οριστικό
δικαιολογητικό της χρέωσης της ∆ιαχείρισης για το υλικό που αγοράσθηκε από το εµπόριο
και
γ. Από το απόκοµµα (∆) το οποίο στέλνεται στην Γ.Α.Υ.Π.Σ.
6. Οι αποδείξεις και ανταποδείξεις δοσοληψίας υλικού εκδίδονται από έντυπα βιβλία µετά
στελέχους.
7. Τα βιβλία αυτά χορηγούνται στις ∆ιαχειρίσεις Υλικού από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του
Αρχηγείου και είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα από αυτή.
8. Οι αποδείξεις και ανταποδείξεις δοσοληψίας υλικού συντάσσονται και εκδίδονται µόνο από τη
∆ιαχείριση που παραδίδει το υλικό.
9. ∆ιπλότυπες αποδείξεις και ανταποδείξεις δοσοληψίας και αποδείξεις αγοραζοµένου υλικού
που δεν πραγµατοποιήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, ακυρώνονται µε απόφαση του
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου.
Άρθρο 161
(Άρθρο 32 Π.∆. 426/1991)
Βιβλίο Αποθήκης
1. Σε κάθε ∆ιαχείριση Υλικού τηρείται βιβλίο Αποθήκης, στο οποίο καταχωρείται όλη η κίνηση
των εισερχοµένων και εξερχοµένων υλικών µε τρόπο που σε κάθε στιγµή η µεταξύ των
εξαγωγών διαφορά να εµφανίζει ακριβώς το υλικό που υπάρχει σε κάθε ∆ιαχείριση. Οι
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εγγραφές στο βιβλίο αυτό ενεργούνται από τον αρµόδιο υπάλληλο αµέσως µε την
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δοσοληψίας.
2. Το κλείσιµο του βιβλίο αποθήκης πραγµατοποιείται υποχρεωτικά όταν γίνεται παράδοση
∆ιαχείρισης και στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, προαιρετικά δε όσες φορές κρίνεται από
τους αρµόδιους σκόπιµο.
Άρθρο 162
(Άρθρο 33 Π.∆. 426/1991)
Ετήσιος Λογαριασµός
1. Τα βιβλία της ∆ιαχείρισης κλείνονται στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, τη διάρκεια του
οποίου καθορίζει µε διαταγή του ο Υπουργός Οικονοµικών. Ο υπόλογος διαχειριστής
συντάσσει τον ετήσιο λογαριασµό της ∆ιαχείρισής του για το οικονοµικό έτος που έληξε και
υποβάλλει αυτόν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου για έλεγχο, µαζί µε όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα δοσοληψίας.
2. Ο ετήσιος λογαριασµός υποβάλλεται µέσα σε δύο µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους
και περιλαµβάνει:
α. Αντίγραφο βιβλίο υλικού.
β. Πρωτόκολλο εισαγωγής και εξαγωγής (σε διπλούν).
γ. Όλες τις πρωτότυπες τριπλότυπες απολογιστικές αποδείξεις δοσοληψιών.
δ. Όλες τις πρωτότυπες τριπλότυπες απολογιστικές αποδείξεις αγοραζοµένου υλικού.
ε. Όλες τις αποφάσεις εγγραφοδιαγραφών.
στ. Την απόφαση ορισµού διαχειριστή.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή (αν διαχειρίζονταν και άλλη διαχείριση).
η. Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής εάν κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους έγινε
αντικατάσταση διαχειριστή (σε διπλούν).
θ. Όλα τα χορηγηθέντα βιβλία τριπλοτύπων απολογιστικών αποδείξεων αγοραζοµένου
υλικού και δοσοληψιών.
ι. Έκθεση του ενεργήσαντος τον ετήσιο έλεγχο από ορισθέντες υπαλλήλους των Νοµαρχιών,
εφόσον συντάχθηκε τέτοια έκθεση.
3. Ο ετήσιος λογαριασµός υπογράφεται από το ∆ιαχειριστή και τον Πρόεδρο του Οικονοµικού
Συµβουλίου.
4. Μετά τον εσωτερικό κατασταλτικό έλεγχο από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου οι
ετήσιοι λογαριασµοί των Υπηρεσιών υποβάλλονται απ’ αυτήν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για
τον προβλεπόµενο έλεγχο.
Άρθρο 163
(Άρθρο 34 Π.∆. 426/1991)
∆ηµόσιοι υπόλογοι υλικού – Καταλογισµοί
1. Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος καθίστανται δηµόσιοι υπόλογοι σε κάθε
περίπτωση διαχείρισης απ’ αυτούς υλικού του δηµοσίου, που τους ανατίθενται µε έγγραφη ή
προφορική διαταγή των προϊσταµένων τους.
2. Πυροσβεστικός υπάλληλος στη διάθεση του οποίου τέθηκαν µονίµως ή προσκαίρως υλικά
του ∆ηµοσίου, υποχρεούται στην απόδοση αυτών.
3. Κάθε έλλειµµα, απώλεια ή φθορά υλικών βεβαιώνεται µε ένορκη διοικητική εξέταση και,
εφόσον προκαλείται από παράνοµη ή αντικανονική πράξη ή παράλειψη, οφειλόµενη σε
υπαιτιότητα του υπολόγου, καλείται ο τελευταίος να δηλώσει υπευθύνως εντός 24ώρου αν
αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του και αν αποδέχεται την κράτηση της αξίας τους από τις
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αποδοχές του. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Οικονοµικού ή Συµβουλίου υποβάλλει στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου κατάσταση υλικών υπογραφόµενη από το διαχειριστή
υλικού για τη σχετική κοστολόγηση των υλικών αυτών µε την τιµή της τελευταίας προµήθειας.
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών κοινοποιεί τη σχετική κοστολόγηση στον υπαίτιο υπάλληλο και
στην αρµόδια διαχείριση υλικού και χρηµατικού για τη κράτηση της αξίας τους από τις
αποδοχές του. Η αξία των υλικών κατατίθεται στο ∆ηµόσιο Ταµείο από τη ∆ιαχείριση
Χρηµατικού, ως έσοδο του ∆ηµοσίου. Μπορεί όµως, εφόσον το επιθυµεί ο υπόλογος, να
καταθέσει ο ίδιος το ποσό της κοστολόγησης, στο ∆ηµόσιο Ταµείο και να υποβάλλει
αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης από το ταµείο στο διαχειριστή υλικού και χρηµατικού.
Τα υλικά που κοστολογήθηκαν µε τον παραπάνω τρόπο διαγράφονται µε απόφαση του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. Η κράτηση ή η καταβολή της αξίας των υλικών απαλλάσσει τον
υπόλογο από την ποινή ή αστική ευθύνη, όχι όµως και από την πειθαρχική.
4. Εάν ο υπόλογος δεν αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του ή όταν ο υπαίτιος ήταν άγνωστος
διατάσσεται κατά του υπαιτίου υπολόγου η ενέργεια των νοµίµων. Ο καταλογισµός ειδών
υλικού σε βάρος υπαιτίων φθοράς ή απώλειας αυτών, ενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις.
5. Μετά τη λήψη της καταλογιστικής απόφασης ο διαχειριστής χρηµατικού ενεργεί τις
καθορισµένες µηνιαίες κρατήσεις από τις αποδοχές των υπαιτίων φέροντας τα κρατούµενα
χρηµατικά ποσά στις αποθέσεις ης διαχείρισής του µέχρι συµπλήρωσης της όλης αξίας του
είδους του υλικού που καταλογίσθηκε και καταθέτοντας αυτά στο ∆ηµόσιο Ταµείο υπέρ του
∆ηµοσίου. Το γραµµάτιο παραλαβής που εκδίδεται από το ∆ηµόσιο Ταµείο παραδίδεται στο
∆ιαχειριστή Υλικού, αντίγραφο αυτού τηρεί και ο διαχειριστής χρηµατικού για την
τακτοποίηση των αποθέσεών του. Ο διαχειριστής υλικού υποβάλλει το γραµµάτιο, µε το
οποίο εισπράχθηκε η αξία, µαζί µε κατάσταση στην οποία φέρονται τα υλικά κατά κεφάλαιο
και αριθµό ονοµαστικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου, η οποία διατάσσει τη
διαγραφή όλων των υλικών από τα βιβλία υλικού σε πίστωση της οικείας διαχείρισης.
Άρθρο 164
(Άρθρο 35 Π.∆. 426/1991)
Παράδοση ∆ιαχείρισης Υλικού
1. Η παράδοση της ∆ιαχείρισης Υλικού γίνεται στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, ώστε ο
παραδίδων διαχειριστής, να διευκολύνεται στο κλείσιµο όλων των δοσοληψιών του και ο
παραλαµβάνων να κάνει έναρξη των δοσοληψιών µε την έναρξη του νέου οικονοµικού έτους
και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να γίνεται πριν από τη λήξη του οικονοµικού
έτους.
2. Κατά τη παράδοση της ∆ιαχείρισης Υλικού ο παραδίδων διαχειριστής ενεργεί τα ακόλουθα:
α. Συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής σε πενταπλούν στο οποίο
περιλαµβάνονται όλα τα υλικά του δηµοσίου που αναγράφονται στο γενικό βιβλίο Υλικού
της Υπηρεσίας και στο τέλος των πρωτοκόλλων αναγράφεται υποχρεωτικά ότι „κατά την
παράδοση και παραλαβή της ∆ιαχείρισης ουδεµία ανωµαλία παρατηρήθηκε“.
β. Κλείνει το Γενικό βιβλίο Υλικού µε εγγραφές µέχρι και την ηµέρα κατά την οποία παραδίδει
τη ∆ιαχείριση Υλικού.
γ. Κλείνει τα απολογιστικά βιβλία των µερικών ∆ιαχειρίσεων.
δ. Κλείνει τα βιβλία τριπλοτύπων απολογιστικών αποδείξεων δοσοληψιών και αγοραζοµένου
υλικού στο πίσω µέρος της τελευταίας απόδειξης που χρησιµοποιήθηκε.
ε. Συντάσσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει εάν είχε ή όχι άλλη διαχείριση.
στ. Παραδίδει τα κλειδιά της αποθήκης.
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3. Η παράδοση ∆ιαχείρισης Υλικού ενεργείται παρουσία του Προέδρου του Οικονοµικού
Συµβουλίου. Ο Πρόεδρος του Οικονοµικού Συµβουλίου παραδίδει ένα από τα συνταχθέντα
πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής στον παραλαµβάνοντα και ένα στον παραδίδοντα
διαχειριστή. Αντίγραφο του ανωτέρω πρωτοκόλλου υποβάλλει ο Πρόεδρος του Οικονοµικού
Συµβουλίου στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου µαζί µε λεπτοµερή έκθεση στην
οποία αναφέρει τυχόν ελλείµµατα ή πλεονάσµατα που προέκυψαν κατά την παράδοση και
εκθέτει και τη γνώµη του για τον τρόπο τακτοποίησής τους καθώς και ποιον βαρύνουν αυτά.
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται µε τον ετήσιο λογαριασµό.
4. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Αρχηγείου αφού ελέγξει το πρακτικό εκδίδει τις σχετικές
καταλογιστικές αποφάσεις.
5. Σε περίπτωση που από αντικειµενική αδυναµία εµποδίζεται η παράδοση της ∆ιαχείρισης
Υλικού από τον ∆ιαχειριστή Υλικού αυτοπροσώπως, αυτή ενεργείται από τριµελή επιτροπή
που ορίζεται από το ∆ιοικητή της οικείας Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών και αποτελείται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας της οποίας η διαχείριση
παραδίδεται.
Άρθρο 165
(Άρθρο 36 Π.∆. 426/1991)
Αντικατάσταση ∆ιαχειριστών
1. Η αντικατάσταση ∆ιαχειριστή Υλικού γίνεται στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους.
Αντικατάσταση ∆ιαχειριστή Υλικού γίνεται και πριν από τη λήξη του οικονοµικού έτους στις
εξής περιπτώσεις;
α. Εξόδου από την υπηρεσία του υπόλογου διαχειριστή.
β. Μετάθεσης ή µακράς απουσίας του υπόλογου διαχειριστή.
γ. Προαγωγής του διαχειριστή σε βαθµό που, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δεν του
επιτρέπει να εκτελεί καθήκοντα διαχειριστή.
δ. ∆ιαχειριστικής ανωµαλίας.
2. Σε περίπτωση αντικατάστασης ∆ιαχειριστή Υλικού πριν από τη λήξη του οικονοµικού έτους ο
ετήσιος λογαριασµός της ∆ιαχείρισης Υλικού τηρείται σε µέρη.
Κάθε µέρος του ετήσιου λογαριασµού αναφέρεται στη χρονική περίοδο διαχείρισης κάθε
υπόλογου ο οποίος υποχρεούται στη σύνταξη και απόδοση ιδίου λογαριασµού.
Άρθρο 166
(Άρθρο 37 Π.∆. 426/1991)
Στολή - εξάρτηση - ατοµικά εφόδια
1. Το Πυροσβεστικό προσωπικό φέρει δικές του στολές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
Πυροσβεστικές Στολές. Ο αριθµός, η διάκρισή τους, ο τρόπος ραφής και τα διακριτικά κάθε
βαθµού, καθορίζονται από τον Κανονισµό Στολής του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Η προµήθεια των ειδών ιµατισµού, στολής, υπόδησης, εξάρτησης και κλινοστρωµνής γίνεται
µε µέριµνα της Υπηρεσίας και η αξία τους βαρύνει το ∆ηµόσιο. Τα είδη αυτά χορηγούνται στο
Πυροσβεστικό προσωπικό από την Υπηρεσία ύστερα από έγκριση του Υπουργού ∆ηµόσιας
τάξης.
3. Τα είδη ιµατισµού, στολής, υπόδησης, εξάρτησης και κλινοστρωµνής, εκτός των στρωµάτων
και των κλινών, χαρακτηρίζονται ως ατοµικά εφόδια και παρέχονται στο πυροσβεστικό
προσωπικό προς ιδίαν αυτού χρήση. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να
χορηγούνται στο προσωπικό και ατοµικά εφόδια πέρα των όσων αυτό δικαιούται, µε
καταβολή του αντιτίµου εκάστου είδους στην τιµή της τελευταίας προµήθειας.
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4. Με Απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται τα ατοµικά εφόδια που
χορηγούνται στο πυροσβεστικό προσωπικό, η χρονική διάρκεια χρήσης αυτών, καθώς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τα είδη αυτά.
5. Το πυροσβεστικό προσωπικό υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα ατοµικά εφόδια και πέρα από
τη διάρκεια χρήσης τους, εφόσον η περαιτέρω χρησιµοποίησή τους κρίνεται δυνατή από τους
προϊσταµένους.
6. Τα ατοµικά εφόδια αποτελούν δηµόσιο υλικό καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους και
απαγορεύεται η πώληση ή η ενεχυρίαση αυτών, οι τυχόν δε παραβάτες ελέγχονται
πειθαρχικά.
7. Τα ατοµικά εφόδια, κατά τη χορήγησή τους, διαγράφονται από τα βιβλία υλικού της
Υπηρεσίας και χρεώνονται στο ατοµικό βιβλιάριο κάθε υπαλλήλου, στο οποίο παραµένουν
χρεωµένα καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης τους. Ο τύπος του ατοµικού βιβλιαρίου, η ενηµέρωση,
η τήρηση και η διαδικασία χρεωπίστωσης των ατοµικών εφοδίων και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
8. Αναίτια φθορά, καταστροφή ή απώλεια ατοµικών εφοδίων πριν από τη λήξη της χρήσης τους
βεβαιώνεται µε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) και δικαιολογεί την αντικατάστασή τους.
9. Υπαίτια φθορά, καταστροφή ή απώλεια ατοµικών εφοδίων, καταλογίζεται σε βάρος του
κατόχου, στην τιµή αγοράς της τελευταίας προµήθειας. Σε περίπτωση καταλογισµού το
αντίτιµο κρατείται από την µισθοδοσία του υπεύθυνου κατόχου, εφάπαξ ή σε δόσεις ή
καταλογίζεται σε βάρος της ιδιωτικής του περιουσίας, ως έσοδο του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις για τη βεβαίωση και είσπραξη ∆ηµοσίων εσόδων.
10. Το πυροσβεστικό προσωπικό οφείλει να φέρει τα ατοµικά εφόδια σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις τυχόν δε παραποίηση ή τροποποίησή τους συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.
11. Τα ατοµικά εφόδια δεν επιστρέφονται στην Υπηρεσία από τους κατόχους τους, όταν αυτοί
αποχωρούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Πυροσβεστικό Σώµα.
12. Το πυροσβεστικό προσωπικό υποχρεούται να φέρει και να χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση
της Υπηρεσίας του, τα ατοµικά εφόδια που προβλέπονται, εκτός εάν έχουν εκδοθεί διαταγές
από τους προϊσταµένους τους, που ρυθµίζουν διαφορετικά το θέµα.
13. Η ηµεροµηνία αλλαγής της στολής από χειµερινή σε θερινή και αντίστροφα, καθορίζεται µε
διαταγή του Αρχηγείου.
Άρθρο 167
(Άρθρο 38 Π.∆. 426/1991)
∆ιαδικασία χορήγησης και διαγραφής ατοµικών εφοδίων
1. Οι ∆ιαχειριστές Υλικού ζητούν από τη ΓΑΥΠΣ µε ονοµαστικές καταστάσεις, σε διπλούν, την
1η Φεβρουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους τα ατοµικά εφόδια που δικαιούται το
προσωπικό τους για την επόµενη χρονική περίοδο.
2. Η ΓΑΥΠΣ χορηγεί τα ατοµικά εφόδια που διαθέτει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού
∆ηµόσιας Τάξης και σύµφωνα µε τις καταστάσεις που έχουν υποβάλει οι ∆ιαχειριστές Υλικού
των Υπηρεσιών του Σώµατος.
3. Μετά την παραλαβή των ατοµικών εφοδίων από τους υπαλλήλους ο ∆ιαχειριστής Υλικού
χρεώνει αυτά αναλυτικά στο ατοµικό βιβλιάριο εφοδίων κάθε υπαλλήλου. Στη συνέχεια
συντάσσει σε τρία αντίτυπα ονοµαστικές καταστάσεις, υπογραφόµενες από τους
υπαλλήλους, στις οποίες περιλαµβάνονται τα ατοµικά εφόδια που παρέλαβε κάθε
υπάλληλος. Από τα αντίτυπα αυτά ο ∆ιαχειριστής Υλικού υποβάλλει τα δύο (2) αντίτυπα στη
ΓΑΥΠΣ, ενώ το τρίτο το φυλάσσει τον οικείο Φάκελο της ∆ιαχείρισής του ως δικαιολογητικό.
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4. Η ΓΑΥΠΣ όταν παραλαµβάνει τις καταστάσεις ζητεί συγκεντρωτικά από το Αρχηγείο τη
διαγραφή των χορηγηθέντων ατοµικών ειδών συνυποβάλλοντας το ένα (1) αντίτυπο των
καταστάσεων για την έκδοση της απόφασης διαγραφής τους.
Άρθρο 168
(Άρθρο 39 Π.∆. 426/1991)
Αγορά υλικών
1. Στο Πυροσβεστικό Σώµα οι προµήθειες όλων των υλικών ενεργούνται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες περί κρατικών προµηθειών διατάξεις.
2. Για κάθε αγορά ειδών υλικού από το εµπόριο, εκτός των νοµίµων δικαιολογητικών που
ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις εκδίδεται και τριπλότυπη απολογιστική απόδειξη
αγοραζοµένου υλικού. Τέτοια απόδειξη δεν εκδίδεται για την αγορά αναλώσιµου υλικού, το
οποίο και δε χρεώνεται στο βιβλίο υλικού, όταν η αξία αγοράς του, για κάθε είδος, δεν
υπερβαίνει το 1/5 του ποσού της άνευ διαγωνισµού επιτρεπόµενης προµήθειας. Το ποσό
που ισχύει κάθε φορά ορίζεται, µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
3. Τα αγορασθέντα αναλώσιµα υλικά, για τα οποία δεν εκδίδεται τριπλότυπη απολογιστική
απόδειξη, αναγράφονται στο βιβλίο αναλώσιµου υλικού και διαγράφονται από αυτό µε την
τοποθέτηση ή κατανάλωσή τους µε συρόµενη κόκκινη γραµµή. Οι σχετικές εγγραφές και
διαγραφές υπογράφονται από το Οικονοµικό Συµβούλιο της ∆ιαχείρισης.
Άρθρο 169
(Άρθρο 40 Π.∆. 426/1991)
Τρόπος παραλαβής και αποστολής υλικού
1. Για την αποστολή υλικού σε Υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής, η Γ.Α.Υ.Π.Σ. παραδίδει το
υλικό στο ∆ιαχειριστή της Υπηρεσίας, στον οποίο έχει διαταχθεί η χορήγηση ή στον
εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο αυτής, µε προσωρινή απόδειξη, η οποία επιστρέφεται κατά την
ανταλλαγή των τριπλότυπων απολογιστικών αποδείξεων.
2. Για την αποστολή υλικού σε Υπηρεσίες εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, ορίζεται, µε απόφαση
του ∆ιευθυντή της Γ.Α.Υ.Π.Σ., τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους της. Στην απόφαση
ορίζονται και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Έργο της επιτροπής είναι η συσκευασία και
αποστολή των ειδών υλικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο του παρόντος.
3. Η αποσυσκευασία και η καταµέτρηση των αποστελλόµενων ειδών υλικού σε κάθε Υπηρεσία
ενεργείται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από τριµελή επιτροπή, η οποία βεβαιώνει την
ακρίβεια των ειδών υλικού που παρελήφθησαν µόνο στο πρωτόκολλο συσκευασίας. Σε
περίπτωση διαφοράς η καταµέτρηση επαναλαµβάνεται και σ’ αυτή παρίσταται ο ∆ιοικητής
της Υπηρεσίας. Κάθε διαφορά καταγράφεται λεπτοµερώς το πρωτόκολλο αποσυσκευασίας.
4. Για την τακτοποίηση των τυχόν διαπιστωθέντων ελλειµµάτων κατά την αποσυσκευασία, η
παραλαµβάνουσα Υπηρεσία υποβάλλει αναφορά στο Αρχηγείο στην οποία διατυπώνει τη
γνώµη της για τα αίτια της ύπαρξης των διαφορών, συνυποβάλλοντας και τα εξής:
α. Πρωτόκολλο συσκευασίας και αποστολής.
β. Πρωτόκολλο παραλαβής και αποσυσκευασίας.
γ. Συγκριτική κατάσταση της διαφοράς ή ζηµιάς που προέκυψε.
δ. Πόρισµα Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης εφόσον αυτή κρίθηκε αναγκαία για την
εξακρίβωση των τυχόν υπευθύνων της αιτίας των ελλειµµάτων.
5. Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις µεταξύ των λοιπών ∆ιαχειρίσεων
αποστολές υλικού.
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Άρθρο 170
(Άρθρο 41 Π.∆. 426/1991)
Καθήκοντα επιτροπής συσκευασίας και αποστολής ειδών υλικού
1. Η επιτροπή, παραλαµβάνει, από τις µερικές διαχειρίσεις της Γ.Α.Υ.Π.Σ., τα υλικά που
βρίσκονται στο γραφείο αποστολών και αφού τα συσκευάσει µεριµνά για την αποστολή τους
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µε τις διαταγές της Υπηρεσίας. Προκειµένου για
αποστολή ειδών που χρειάζονται ειδική συσκευασία η επιτροπή βοηθείται από τον ξυλουργό
του Συνεργείου.
2. Για κάθε αποστολή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο σε 3πλουν το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη της επιτροπής, το γενικό διαχειριστή της Γ.Α.Υ.Π.Σ. και από τον αρµόδιο µερικό
διαχειριστή.
3. Η επιτροπή µεριµνά επίσης για την παραλαβή και παράδοση των υλικών που στέλνονται
από τις επαρχιακές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στην αρµόδια µερική διαχείριση ή στο
Συνεργείο για επισκευή.
4. Οι δαπάνες, για τη φόρτωση και εκφόρτωση των υλικών και τη µεταφορά τους πληρώνονται
και δικαιολογούνται από την επιτροπή.
Άρθρο 171
(Άρθρο 42 Π.∆. 426/1991)
Εγγραφή οχηµάτων και εξαρτηµάτων - Χορήγηση υλικών αυτοκινήτων
1. Τα πυροσβεστικά και επιβατηγά αυτοκίνητα του Πυροσβεστικού Σώµατος θεωρούνται
ολοµελή και εγγράφονται στο γενικό βιβλίο υλικού σε οικείο κεφάλαιο του ονοµαστικού.
Εφεδρικοί τροχοί, εργαλεία γενικά και τυχόν εφεδρικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά, που
συνοδεύουν κάθε αυτοκίνητο χρεώνονται ξεχωριστά, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα
υλικού του Σώµατος. Κατά τη µετάθεση αυτοκινήτων οι τριπλότυπες αποδείξεις συνοδεύονται
µε όλο το φάκελο του αυτοκινήτου.
2. Το υλικό αυτοκινήτων που χρησιµοποιείται από τα Συνεργεία χορηγείται από τις οικείες
διαχειρίσεις βάσει διπλοτύπων αποδείξεων, που υπογράφονται από τον παραλαµβάνοντα
τεχνίτη, τον οικείο αρχιτεχνίτη και θεωρούνται από τους προϊσταµένους των Συνεργείων.
3. Οι προϊστάµενοι των Συνεργείων καθίστανται υπόλογοι και υπεύθυνοι για την καλή διάθεση
των παραλαµβανοµένων από τις ∆ιαχειρίσεις υλικών και οι Πρόεδροι των Οικονοµικών
Συµβουλίων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις οποίες υπάγονται τα Συνεργεία ασκούν
τον κατά την κ κρίση τους αναγκαίο έλεγχο.
Άρθρο 172
(Άρθρο 43 Π.∆. 426/1991)
Υλικό χορηγούµενο σε εκτός Πυροσβεστικού Σώµατος Υπηρεσίες
1. Πυροσβεστικό υλικό χορηγείται σε εκτός Πυροσβεστικού Σώµατος Υπηρεσίες κατόπιν
διαταγής του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης στην οποία καθορίζεται απαραίτητα και ο τρόπος
χορήγησης.
2. Το πυροσβεστικό υλικό σε εκτός Πυροσβεστικού Σώµατος Υπηρεσίες χορηγείται µε τους εξής
τρόπους:
α. Με πληρωµή
β. ∆ωρεάν και
γ. Προσωρινά και µε επιστροφή.
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3. Το χορηγούµενο πυροσβεστικό υλικό µε πληρωµή και δωρεάν διαγράφεται µε απόφαση της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Αρχηγείου και αφού υποβληθούν σ’ αυτήν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Η διαταγή χορήγησης.
β. Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής υλικού υπογεγραµµένα και θεωρηµένα.
Άρθρο 173
(Άρθρο 44 Π.∆. 426/1991)
Άχρηστο υλικό
1. Οι ∆ιαχειρίσεις Υλικού του Σώµατος µία φορά το χρόνο και κατά µήνα Ιανουάριο, µε µέριµνα
του Οικονοµικού Συµβουλίου, συντάσσουν καταστάσεις σε 3πλουν για το άχρηστο υλικό,
σύµφωνα µε τον ισχύοντα κώδικα υλικού.
2. Ο τρόπος εξέτασης - διάθεσης, καταστροφής ή εκποίησης του άχρηστου υλικού καθώς και η
διαγραφή του και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε απόφαση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώµατος.

Άρθρο 174
(Άρθρο 45 Π.∆. 426/1991)
∆ικαιολόγηση και διαγραφή υλικών κίνησης
1. Τα καταναλισκόµενα καύσιµα και λιπαντικά για την κίνηση των αυτοκινήτων παντός τύπου
και µηχανηµάτων δικαιολογούνται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα κίνησης και συντήρησης
αυτών.
2. Η δικαιολόγηση του πετρελαίου θέρµανσης γίνεται στο τέλος της χειµερινής περιόδου κατά
µήνα Απρίλιο κάθε έτους. Η χειµερινή περίοδος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 31
Μαρτίου.
3. Αναλώσιµα και ενσωµατωθέντα υλικά χαρακτηρίζονται τα υλικά που χρησιµοποιούνται:
α. Για συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του Σώµατος που είναι
χρεωµένα στα βιβλία υλικού των διαχειρίσεων (ανταλλακτικά αυτοκινήτων, µηχανηµάτων
και τηλεπικοινωνιών) και
β. Για την επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων.
4. Ο χαρακτηρισµός των υλικών ως αναλωσίµων και ενσωµατωθέντων υλικών, ο τρόπος
δικαιολόγησης και διαγραφής αυτών καθώς και των υλικών των προηγουµένων παραγράφων
αυτού του άρθρου, ο τύπος των αναγκαίων υποδειγµάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια
ρυθµίζεται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 175
(Άρθρο 46 Π.∆. 426/1991)
∆ιαγραφή υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για εκπαίδευση
1. Για τη διαγραφή των υλικών που καταναλώθηκαν για εκπαίδευση του προσωπικού των
Υπηρεσιών του Σώµατος, σύµφωνα µε τις σχετικές για την εκπαίδευση διαταγές,
υποβάλλονται στο Αρχηγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο της Ηµερήσιας ∆ιαταγής της Υπηρεσίας µε την οποία ορίζεται το είδος της
εκπαίδευσης και στην οποία µνηµονεύεται, εφόσον υπάρχει, η γενική ή ειδική διαταγή µε
την οποία διατάσσονται ασκήσεις ή εκπαιδεύσεις.
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β. Κατάσταση σε 3πλουν στην οποία αναφέρονται και αριθµητικώς τα υλικά που
καταναλώθηκαν για την εκπαίδευση αυτή κατά κεφάλαιο και αριθµό ονοµαστικού.
γ. Αναφορά στην οποία βεβαιώνεται η κατανάλωση των αναγραφοµένων αριθµητικώς και
ολογράφως υλικών κατά την εκπαίδευση. Η αναφορά αυτή συντάσσεται από τον
επικεφαλής του τµήµατος εκπαίδευσης και θεωρείται από το ∆ιοικητή της Υπηρεσίας.
2. Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση απόφαση
διαγραφής των καταναλωθέντων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υλικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 176
Τελικές - καταργηθείσες διατάξεις
1. Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ του κειµένου αυτού του ∆ιατάγµατος και των κειµένων των
κωδικοποιούµενων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων υπερισχύει το κείµενο των τελευταίων.
2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που κωδικοποιούνται
µε το παρόν καταργήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις του Β.∆. της 9.12.1948/21.1.1949 „Περί
Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος“ (Α’ 21) εκτός των άρθρων
86 έως και 90 αυτού.
Στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
∆ιατάγµατος.
Αθήνα, 25 Μαΐου 1992
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