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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 41006 οικ. Φ.101.4 (1)
Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των Εθελο−

ντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο 

Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβε−
στικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245), ιδίως δε του 
άρθρου 27 παρ. 9 αυτού.

β. Των άρθρων 17, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 43 και 50 του Π.Δ. 
210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμά−
των του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβε−
στικού Σώματος (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.)» (Α΄ 99), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

γ. Του άρθρου 4 παρ. 3 περ. ζ και η του Ν. 3511/2006 «Ανα−
διοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της 
αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

δ. Του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141). 

ε. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 141).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες των Εθελοντικών

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπη−
ρεσιών είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατάσβεση των πυρκαγιών, η συνδρομή στη λήψη 
και επιβολή μέτρων για την πρόληψη αυτών και η παροχή 
βοήθειας για τη διάσωση εκείνων που κινδυνεύουν από 
αυτές.

β. Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων και ζημιών που επέρχονται από πλημμύρες, 
σεισμούς, καταρρεύσεις, θεομηνίες, φυσικές και τεχνολο−
γικές καταστροφές.

γ. Η διάσωση και η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε 
εγκλωβισμένα άτομα λόγω τροχαίων και άλλων ατυχημάτων, 
σε άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες ή άλλους 
χώρους και εγκαταστάσεις, καθώς και σε άτομα που απο−
κλείστηκαν σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές.

δ. Η ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη μετα−
φορά των παθόντων από τις παραπάνω αιτίες σε ιδρύματα 
παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

ε. Ο έλεγχος εφαρμογής των προληπτικών μέτρων που 
υποδεικνύονται από την Επαγγελματική Πυροσβεστική 
Υπηρεσία κατά του κινδύνου του πυρός σε συνοικισμούς, 
εργαστήρια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 
αποθήκες εύφλεκτων υλών, πολυσύχναστα δημόσια κέ−
ντρα και θεάματα, νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια και 
γενικά εκεί όπου ανακύπτουν κίνδυνοι από συνωστισμό ή 
πυρκαγιά. Ο ανωτέρω έλεγχος ασκείται αποκλειστικά από 
το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος που υπηρετεί στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
πυροπροστασίας.

Άρθρο 2
Διάκριση και στελέχωση Εθελοντικών

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

1. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διακρίνονται 
σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α΄ και Β΄ Τά−
ξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που μπορούν 
να ιδρύονται και να λειτουργούν σε Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού. Για την ίδρυση Εθε−
λοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απαιτείται η υποβο−
λή πλήρους φακέλου με έγγραφα στοιχεία στο Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω της Πυροσβεστικής Υπη−
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ρεσίας και της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών που υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά η 
υπό ίδρυση Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τα 
οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προβλέπο−
νται από τα άρθρα 27, 29 και 30 του Ν. 4029/2011. 

2. Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός στελεχώ−
νεται με έναν (1) Ανθυποπυραγό − Υποπυραγό Γενικών Κα−
θηκόντων που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν Πυρονόμο 
Γενικών Καθηκόντων που τοποθετείται ως αναπληρωτής 
αυτού και έναν (1) Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων με 
την ειδικότητα του οδηγού. Στα Εθελοντικά Πυροσβεστικά 
Κλιμάκια δύναται να τοποθετηθούν έως και τρεις (3) μόνιμοι 
πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου 
από την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού 
Σώματος.

3. Το απαιτούμενο για τη λειτουργία εθελοντικό πυρο−
σβεστικό προσωπικό είναι:

α. για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ Τάξης, τριά−
ντα (30) εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους δέκα 
(10) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια 
Γ΄ Κατηγορίας και άνω.

β. για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β΄ Τάξης, είκοσι 
(20) εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους επτά (7) 
τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ΄ 
Κατηγορίας και άνω.

γ. για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, δώδεκα (12) 
εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους οι τέσσερις 
(4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Β΄ Κατηγορίας 
και άνω.

4. Τα απαιτούμενα για τη λειτουργία κατάλληλα και πλή−
ρως εξοπλισμένα πυροσβεστικά οχήματα είναι:

α. για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ Τάξης, του−
λάχιστον δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυρο−
σβεστικά οχήματα.

β. για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β΄ Τάξης, του−
λάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και μία (1) φορητή 
πυροσβεστική αντλία.

γ. για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τουλάχιστον 
ένα (1) πυροσβεστικό όχημα.

Άρθρο 3
Σχέση Επαγγελματικών και Εθελοντικών

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

1. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υπάγονται 
διοικητικά και επιχειρησιακά στην Επαγγελματική Πυρο−
σβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Τα 
όρια δράσης τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή 
της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, 
στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.

2. Σε περίπτωση που λειτουργεί Εθελοντική Πυροσβε−
στική Υπηρεσία χωρίς να υπάρχει στην ίδια περιοχή η 
αντίστοιχη Επαγγελματική Υπηρεσία, οι εθελοντές πυρο−
σβέστες μπορούν, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης 
με την κατά τόπον αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, να 
επεμβαίνουν σε συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστι−
κού Σώματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
15 του Ν. 4029/2011.

3. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνδράμουν 
τις Επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις οποίες 
υπάγονται, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Άρθρο 4
Διοικητής ή Προϊστάμενος Εθελοντικής

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

1. Καθήκοντα Διοικητή – Προϊσταμένου.
α. Τα καθήκοντα του Διοικητή Εθελοντικού Πυροσβεστικού 

Σταθμού ασκεί ο Ανθυποπυραγός −Υποπυραγός Γενικών Κα−

θηκόντων που υπηρετεί σε αυτόν. Απόντος ή κωλυόμενου του 
Διοικητή τον αναπληρώνει ο Πυρονόμος Γενικών Καθηκόντων 
που έχει οριστεί ως αναπληρωτής του.

β. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυρο−
σβεστικού Κλιμακίου ασκεί, εφόσον υπάρχει, ο ανώτερος ή 
αρχαιότερος μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος, μέχρι το 
βαθμό του Πυρονόμου, που υπηρετεί σε αυτό. Εφόσον δεν 
υπηρετεί μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος στο Κλιμάκιο, 
καθήκοντα Προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος/αρχαιότερος 
Εθελοντής Πυρονόμος/Αρχιπυροσβέστης/Πυροσβέστης που 
υπηρετεί σε αυτό με την προηγούμενη σειρά αρχαιότητας, 
με απόφαση του Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβε−
στικής Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται. Σε περίπτωση που 
ο ανώτερος/αρχαιότερος Εθελοντής Πυρονόμος/Αρχιπυρο−
σβέστης/Πυροσβέστης δεν επιθυμεί να αναλάβει ως Προ−
ϊστάμενος, αναλαμβάνει ο αμέσως νεότερος αυτού κ.ο.κ. 
Μεταξύ ομοιοβάθμων Εθελοντών Πυρονόμων/Αρχιπυρο−
σβεστών/Πυροσβεστών αρχαιότερος ορίζεται αυτός με τον 
περισσότερο χρόνο εθελοντικής υπηρεσίας. Τέλος, μεταξύ 
ομοιοβάθμων Εθελοντών Πυρονόμων/Αρχιπυροσβεστών/
Πυροσβεστών με τον ίδιο χρόνο εθελοντικής υπηρεσίας, 
ο ορισθείς ως Προϊστάμενος Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου είναι αρχαιότερος από τους υπόλοιπους. 

2. Βασικά καθήκοντα του Διοικητή ή Προϊσταμένου της 
Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι:

α. Να τηρεί τα βιβλία της Υπηρεσίας.
β. Να ορίζει τους μόνιμους πυροσβέστες και τους εθε−

λοντές πυροσβέστες σε υπηρεσία πυρκαγιάς, παροχής 
βοήθειας, προληπτικής πυροπροστασίας και τηλεφωνητή. 
Η υπηρεσία αυτή δύναται να ανακοινώνεται ανά δεκαπεν−
θήμερο ή μήνα και να ισχύει για το δεκαπενθήμερο ή μήνα 
που επακολουθεί. Κατά τον ορισμό της υπηρεσίας ορίζο−
νται αναλυτικά ο τηλεφωνητής, ο επικεφαλής εξόδου, ο 
βοηθός του επικεφαλής εξόδου και ο οδηγός οχήματος. 
Ο Διοικητής ή Προϊστάμενος της Εθελοντικής Πυροσβε−
στικής Υπηρεσίας υποβάλλει από την προηγούμενη ημέρα 
την υπηρεσία πυρκαγιάς, παροχής βοήθειας, προληπτικής 
πυροπροστασίας και τηλεφωνητή της επόμενης ημέρας, 
καθώς και του Σαββατοκύριακου και αργιών, στην οικεία 
Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ. Να φροντίζει τα θέματα που σχετίζονται με την εκ−
παίδευση των εθελοντών πυροσβεστών σε συνεργασία με 
την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

δ. Να μεριμνά για τη διαρκή ετοιμότητα οχημάτων και 
μηχανημάτων και για την επισκευή των παρουσιαζόμενων 
βλαβών.

ε. Να μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων της Εθελο−
ντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και τη συντήρηση 
και λειτουργία των υδραυλικών, ηλεκτρικών και λοιπών 
εγκαταστάσεών της.

στ. Να συνεργάζεται αρμονικά και προς όφελος της Υπη−
ρεσίας με το Δήμαρχο του οικείου Ο.Τ.Α.

3. Για την επίλυση των προβλημάτων της Υπηρεσίας του 
ο Διοικητής ή Προϊστάμενος απευθύνεται:

α. Για τα θέματα συντήρησης επισκευής, εξοπλισμού των 
οχημάτων και μηχανημάτων, συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και γενικότερα για την αντιμετώπιση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως τηλεφωνικές συνδέσεις, θέρ−
μανση, ύδρευση, φωτισμός, εξοπλισμός γραφείου κ.λπ. στο 
Δήμαρχο του οικείου Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 29 του 
Ν. 4029/2011. Οι Ο.Τ.Α. ενεργούν για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, χορήγησης πινακίδων και ασφάλισης των 
οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους και πρόκειται να 
διαθέσουν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία (άρ−
θρο 29 του Ν. 4029/2011).

β. Για τα διοικητικά και επιχειρησιακά ζητήματα, στο Διοι−
κητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην 
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει.
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Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Εθελοντών Πυροσβεστών −

Εκτέλεση υπηρεσίας

1. Οι εθελοντές πυροσβέστες έχουν τις ακόλουθες υπο−
χρεώσεις:

α. Να προσέρχονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν κα−
λούνται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υπη−
ρεσίας.

β. Να φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την 
πυροσβεστική τους στολή και τον ατομικό προστατευτικό 
εξοπλισμό και να ενεργούν με θάρρος και αυταπάρνηση 
για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

γ. Να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους 
κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των 
εκάστοτε επικεφαλής των συμβάντων.

2. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρεσία 
σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρε−
σίες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις (3) τουλάχιστον οκτά−
ωρες υπηρεσίες ανά μήνα στην Υπηρεσία όπου ανήκουν. 
Δύνανται δε να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους μέχρι 
δύο (2) μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται 
η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότητας, υπό την προϋπό−
θεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτικές υπηρεσίες για το 
διάστημα απουσίας θα εκτελεστούν επιπρόσθετα, εντός 
του τετραμήνου που ακολουθεί από την επιστροφή τους. 
Αυτοί ορίζονται κανονικά σε υπηρεσία Α΄, Β΄ ή Γ΄ Φυλακής, 
λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία τους και τις εκάστοτε 
υπηρεσιακές ανάγκες και εκτελούν αυτήν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι εθελοντές πυροσβέστες υπο−
χρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριάντα έξι (36) 
οκτάωρες υπηρεσίες κάθε ημερολογιακό έτος, προκειμέ−
νου να τύχουν εφαρμογής σε αυτούς και οι ευεργετικές 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4029/2011.

4. Οι εθελοντές πυροσβέστες που προσφέρουν υπηρεσία 
σε Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουργούν σε 
εποχική βάση, δεν υποχρεούνται σε εκτέλεση υπηρεσιών 
μετά την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω Κλιμακίων. 
Δύνανται όμως εφόσον το επιθυμούν, να εκτελούν υπηρε−
σία στον οικείο Επαγγελματικό Πυροσβεστικό Σταθμό ή 
Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Άρθρο 6
Διεξαγωγή της Υπηρεσίας

1. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες εκτελούν το 
επιχειρησιακό τους έργο όλες τις ώρες του 24ώρου και 
όλες τις ημέρες του χρόνου. Το 24ωρο χωρίζεται σε τρεις 
(Α΄, Β΄ και Γ΄) Φυλακές με ωράριο απασχόλησης 07.30−14.00, 
14.00−22.00 και 22.00−07.30 αντίστοιχα, στις οποίες το εθε−
λοντικό πυροσβεστικό προσωπικό ορίζεται εκ περιτροπής. 
Οι εθελοντές πυροσβέστες κατά τη διάρκεια των τριών (3) 
τουλάχιστον οκταώρων υπηρεσιών τους υποχρεούνται να 
βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. 

2. Τις τηλεφωνικές ή προφορικές κλήσεις για επέμβαση σε 
συμβάν της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχεται 
μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος ή εθελοντής πυροσβέστης, 
ορισμένος για το σκοπό αυτό ως τηλεφωνητής. Σε περίπτωση 
συμβάντος ο τηλεφωνητής ειδοποιεί το Διοικητή ή Προϊστάμενο 
της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τους μόνιμους 
πυροσβεστικούς υπαλλήλους ή εθελοντές πυροσβέστες για να 
στελεχωθεί τουλάχιστον το πλήρωμα ενός (1) πυροσβεστικού 
οχήματος και να μεταβεί στο συμβάν. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
αναλογικά τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια ώστε να υπάρχει πάντοτε ένας (1) μόνιμος πυρο−
σβεστικός υπάλληλος ή εθελοντής πυροσβέστης, ορισμένος ως 
τηλεφωνητής, όλες τις ημέρες και ώρες κάθε μήνα στην Εθε−
λοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Θα πρέπει επίσης να υπάρ−

χει στην παραπάνω αναφερόμενη στο άρθρο 4 παρ. 2β της 
παρούσας απόφασης υπηρεσίας πυρκαγιάς, παροχής βοήθειας, 
προληπτικής πυροπροστασίας και τηλεφωνητή, μια κατάσταση 
από τους μόνιμους πυροσβέστες και εθελοντές πυροσβέστες, 
που είναι άμεσα διαθέσιμοι την αντίστοιχη ημέρα του δεκα−
πενθημέρου ή μήνα για τη στελέχωση των πυροσβεστικών 
οχημάτων της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παραμονή στην 
Υπηρεσία μονίμων πυροσβεστικών υπαλλήλων ή εθελο−
ντών πυροσβεστών, λόγω εξάντλησης των υποχρεωτικών 
υπηρεσιών τους αντίστοιχα ή για άλλο σοβαρό λόγο, θα 
ασφαλίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα οχήματα, 
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός της Εθελοντικής Πυρο−
σβεστικής Υπηρεσίας και θα εξασφαλίζεται η τηλεφωνική 
επικοινωνία για τις εισερχόμενες κλήσεις αναγγελίας πυρ−
καγιάς, παροχής βοήθειας ή άλλης έκτακτης ανάγκης. 

4. Οι υποχρεώσεις των οριζόμενων σε υπηρεσία εθελο−
ντών πυροσβεστών είναι ανάλογες με αυτές που προβλέ−
πονται για τους μόνιμους πυροσβέστες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυρο−
σβεστικού Σώματος (Π.Δ. 210/1992 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) και τις λοιπές σχετικές Διαταγές της Υπηρεσίας. 

5. Σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος όπου η δύναμη 
των ορισμένων σε υπηρεσία πυρκαγιάς, παροχής βοήθει−
ας και προληπτικής πυροπροστασίας δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπισή του, ειδοποιούνται και άλλοι εθελοντές πυ−
ροσβέστες που είναι υποχρεωμένοι να προστρέξουν για 
συνδρομή των συναδέλφων τους.

6. Οι εθελοντές πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για 
τη συντήρηση και την καθαριότητα των πυροσβεστικών 
οχημάτων, συσκευών, μηχανημάτων και εργαλείων καθώς 
και για την καθαριότητα του Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Σταθμού ή Κλιμακίου.

Άρθρο 7
Τήρηση βιβλίων − δελτίων συμβάντων

1. Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία τηρεί τα 
εξής βιβλία:

α. Βιβλίο συμβάντων
β. Βιβλίο ορισμού σε υπηρεσία
γ. Βιβλίου υλικού
δ. Βιβλίο κίνησης οχήματος και
ε. Βιβλίο εισερχόμενων−εξερχόμενων εγγράφων (αλλη−

λογραφίας)
2. Στο βιβλίο συμβάντων αναγράφονται σε περιληπτική 

μορφή το συμβάν και οι ενέργειες της Υπηρεσίας που έλαβε 
μέρος στο συμβάν. Στο βιβλίο ορισμού σε υπηρεσία αναγρά−
φεται η υπηρεσία πυρκαγιάς, παροχής βοήθειας, προληπτικής 
πυροπροστασίας και τηλεφωνητή που εκτελεί κάθε μόνι−
μος πυροσβεστικός υπάλληλος ή εθελοντής πυροσβέστης. 
Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται και οι απουσίες των ανωτέρω 
πυροσβεστικών υπαλλήλων και εθελοντών πυροσβεστών 
για διάφορους λόγους π.χ. ασθένεια, αναστολή ιδιότητας 
(στρατιωτική θητεία, σπουδές στο εξωτερικό, μακροχρόνια 
αναρρωτική άδεια κ.λπ.). Στο βιβλίο υλικού καταχωρείται κάθε 
υλικό της Υπηρεσίας όπως πυροσβεστικά οχήματα με τον 
εξοπλισμό τους αναλυτικά, μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία, 
σωλήνες, υλικά, στολές, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός 
κ.λπ. Στο βιβλίο κίνησης οχήματος καταχωρείται κάθε κίνηση 
των οχημάτων που διαθέτει η Υπηρεσία και η αιτία αυτής. Στο 
βιβλίο εισερχόμενων−εξερχόμενων εγγράφων (αλληλογραφί−
ας) καταχωρούνται με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία 
όλα τα έγγραφα που λαμβάνει και αποστέλλει η Εθελοντική 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα βιβλία είναι σελιδομετρημένα και 
θεωρημένα από το Διοικητή ή Προϊστάμενο της Εθελοντικής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς επίσης και από το Διοικητή 
της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.



3. Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την 
επέμβαση σε οποιοδήποτε συμβάν είναι υποχρεωμένη να 
συντάσσει σχετικό δελτίο συμβάντων, αντίγραφο του οποί−
ου υποβάλλεται για στατιστικούς σκοπούς στην Επαγγελ−
ματική Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγεται. Το δελτίο 
υπογράφει ο επικεφαλής της πυροσβεστικής εξόδου και 
θεωρεί ο Διοικητής ή Προϊστάμενος της Εθελοντικής Πυ−
ροσβεστικής Υπηρεσίας και ο Διοικητής της οικείας Επαγ−
γελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

4. Ο τύπος των τηρούμενων βιβλίων και του δελτίου 
συμβάντων καθορίζονται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος. Η Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία να συμ−
βουλεύεται για την ορθή τήρηση των βιβλίων και την ορθή 
συμπλήρωση του δελτίου συμβάντων την οικεία Επαγγελ−
ματική Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

5. Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτει τις 
εξής σφραγίδες ύστερα από έγκριση της οικείας Π.Δ.Π.Υ.: 

α. με τον τίτλο της Υπηρεσίας και την ταχυδρομική δι−
εύθυνση αυτής

β. πρωτοκόλλου εισερχόμενων−εξερχόμενων εγγράφων 
(αλληλογραφίας).

Η αλληλογραφία της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας θα διεξάγεται μέσω του Πυροσβεστικού Σταθμού 
ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπάγεται διοικητικά 
και επιχειρησιακά.

Υπόδειγμα σφραγίδων (1) τίτλου και (2) πρωτοκόλλου 
των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών εμφαίνεται 
παρακάτω:

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ…………………
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. …………………………………… 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ…………………….
……ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ………………
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄ ή Β΄ ΤΑΞΗΣ ………………………

   ή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ……………….
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. …………………………………… 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………………
……ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ……………..
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ………………………

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ……………………………………
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………………
……ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ…………….
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ Α΄ ή Β΄ ΤΑΞΗΣ …………
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ…………………………… 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ…………………………...
ΕΔΡΑ……………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…… 

Η σφραγίδα πρωτοκόλλου θα έχει διαστάσεις: πλά−
τος 30 χιλ. και μήκος 65 χιλ. περίπου.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

F

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
    (2)

 Στο ΦΕΚ 1918/Β/15.6.2012 εδάφιο 4, όπου δημοσιεύθηκε 
η 27165/15.6.2012 περίληψη απόφασης υπαγωγής στις δια−
τάξεις του Ν.3299/04 επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΡΙΤΖΑΣ & ΣΙΑ O.E.», επιφέρεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο:
Με την αριθμ. 27161/ΥΠΕ/5/00044/Ε/15.6.2012 απόφα−

ση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, πιστοποιείται η τροποποίηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτό αναλυτικά περιγρά−
φεται στην τελική έκθεση του Κ.Ο.Ε. και έχει πιστοποι−
ηθεί από αυτό και η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του 
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΑΙ O.E.», 
που αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 
ισχύος 99,63KW, στο αγροτεμάχιο «Βορεινού Αλμωπίας» 
με αριθμό 1641, στο Δήμο Αριδαίας του Νομού Πέλλας, 
με τους εξής όρους:

Στο ορθό:
Με την αριθμ. 27161/ΥΠΕ/5/00044/Ε/15.6.2012 απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, πιστοποιείται η τροποποίηση του φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται 
στην τελική έκθεση του Κ.Ο.Ε. και έχει πιστοποιηθεί από 
αυτό και η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», 
που αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 
ισχύος 99,63KW, στο αγροτεμάχιο «Βορεινού Αλμωπίας» 
με αριθμό 1641, στο Δήμο Αριδαίας του Νομού Πέλλας, 
με τους εξής όρους:

(λοιπά κείμενο παραμένει ως έχει). 

 (Από το Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)  

F
    (3)

 Στην υπ’ αριθ. 4100/2011/18−05−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημο−
σιεύθηκε, στο ΦΕΚ 1821/τ. Β΄/08.06.2012 διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Αθήνα, 18/05/2012»
στο ορθό: «Ρόδος, 18/05/2012». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) 
F

    (4)
 Στην αριθμ. απόφ. 231/011 του Δημοτικού Συμβουλίου Δή−

μου Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1960/2.9.2011 τ.Β΄ επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Στη σελίδα 26943, στήλη α΄, στίχο 22 εκ των κάτω, δι−
ορθώνεται:

το λανθασμένο: «Αριθμ. Αποφ. 142/2011»
στο ορθό: «Αριθμ. αποφ. 231/011». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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