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Καθιέρωση του θεσµού του εθελοντή πυροσβέστη και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός και αποστολή.
1. Σκοπός καθιέρωσης του θεσµού του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ενίσχυση της
υπαρχούσης πυροπροστασίας µε την εθελούσια συµµετοχή των πολιτών και η
αντιµετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας στην Επικράτεια. Προορισµός και
αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής των
πολιτών ως και της περιουσίας αυτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός,
των πληµµύρων και των λοιπών θεοµηνιών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στα πλαίσια
των αρµοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Το έργο του εθελοντή πυροσβέστη είναι τιµητικό και άµισθο.
Άρθρο 2
Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και Κλιµάκια.
1. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί ή Κλιµάκια συνιστώνται κατά τον τρόπο που ορίζεται
στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος σε δήµους, κοινότητες ή συνδέσµους κοινοτήτων,
κατόπιν αιτήσεών των. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και τα Κλιµάκια
υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.
2. Οι Πυροσβεστικοί σταθµοί διακρίνονται σε Α’ ή Β’ τάξης. Με την ίδρυση κάθε
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθµού συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώµα µία (1)
οργανική θέση Ανθυποπυραγού - Υποπυραγού, που τοποθετείται ως ∆ιοικητής, µία (1)
οργανική θέση Πυρονόµου, που τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτού και µία (1)
Πυροσβέστη οδηγού.
3. Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικών Πυροσβεστικού Σταθµού οι υπηρετούντες στις
παραπάνω οργανικές θέσεις θεωρούνται υπεράριθµοι µέχρις ότου καταλάβουν κενές
θέσεις.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων.
Οι αρµοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων ασκούµενες πάντοτε
µε την καθοδήγηση και επίβλεψη της Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος, στην περιοχή της
οποίας εδρεύουν, είναι:

α. Η κατάσβεση των πυρκαγιών, η λήψη και επιβολή προληπτικών µέτρων κατά του κινδύνου
που προκαλείται από την επέκτασή τους και η παροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων που
κινδυνεύουν απ’ αυτές.
β. Η εφαρµογή προληπτικών µέτρων προς αντιµετώπιση των κινδύνων και ζηµιών που
επέρχονται από πληµµύρες, καταρρεύσεις, θεοµηνίες και γενικά από οποιαδήποτε φυσικά ή
χηµικά αίτια.
γ. Η παροχή πρώτων βοηθειών στους παθόντες από τις ανωτέρω αιτίες και άµεση διακοµίσει
τους σε νοσοκοµεία ή κλινικές.
δ. 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 κέντρα και θεάµατα, νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια και γενικά εκεί όπου
ανακύπτουν κίνδυνοι από συνωστισµό ή πυρκαγιά. Ο ανωτέρω έλεγχος ασκείται µόνο από το
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος που υπηρετεί στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς
Σταθµούς σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για την πυροπροστασία.
Άρθρο 4
Προέλευση εθελοντών πυροσβεστών.
1. Οι εθελοντές πυροσβέστες προέρχονται από άρρενες ή θήλεις πολίτες που κατοικούν
µόνιµα στο δήµο ή την κοινότητα ή την περιοχή του συνδέσµου κοινοτήτων, που
εδρεύει ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθµός ή το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο
και έχουν τα παρακάτω προσόντα:
α. Ηλικία 18 - 55 ετών και
β. Καλή υγεία που πιστοποιείται από το πλησιέστερο νοσοκοµείο.
2. Οι εθελοντές πυροσβέστες, που διετέλεσαν στο παρελθόν µόνιµοι πυροσβεστικοί
υπάλληλοι, µπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη µέχρι το
ο

65 έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 5
Εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών
1. Οι εθελοντές πυροσβέστες πριν αναλάβουν την εκτέλεση πυροσβεστικών καθηκόντων
εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος
που υπηρετούν µε απόσπαση στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθµό ή το Εθελοντικό
Πυροσβεστικό Κλιµάκιο.
2. Μετά από την περάτωση της εκπαίδευσης και αφού πιστοποιηθεί η ικανότητά τους οι
εκπαιδευθέντες εφοδιάζονται µε ειδική κάρτα, που βεβαιώνει την ιδιότητά τους και
αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθµό ή στο
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο, που υπηρετούν.
3. Οι εθελοντές πυροσβέστες και µετά την ανάληψη των πυροσβεστικών καθηκόντων
εκπαιδεύονται συνεχώς από το επαγγελµατικό πυροσβεστικό προσωπικό του Σταθµού
που ανήκουν ή από υπαλλήλους της Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος, στην
περιοχή της οποίας εδρεύουν.
Άρθρο 6

Υποχρεώσεις δήµων και κοινοτήτων
1. Οι δήµοι, οι κοινότητες ή σύνδεσµοι κοινοτήτων, στους οποίους ιδρύονται Εθελοντικοί
Πυροσβεστικοί Σταθµοί ή Κλιµάκια, αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α. Να εφοδιάζουν του Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθµούς µε κατάλληλα, πλήρως
εξοπλισµένα, πυροσβεστικά οχήµατα και τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό. Σε
περίπτωση βλάβης ή ανεπάρκειας του µηχανολογικού εξοπλισµού των Εθελοντικών
Πυροσβεστικών Σταθµών µπορεί αυτοί να ενισχύονται από το Πυροσβεστικό Σώµα, µετά από
πρόταση του ∆ιοικητή του Επαγγελµατικού Πυροσβεστικού Σταθµού, στην περιοχή του οποίου
εδρεύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών µπορεί να
γίνει µε την ίδια διαδικασία προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου µηχανολογικού εξοπλισµού
από το Πυροσβεστικό Σώµα για χρόνο µέχρι δώδεκα (12) µήνες, µε την υποχρέωση του οικείου
δήµου ή κοινότητας ή συνδέσµου κοινοτήτων να προµηθευτεί τον εξοπλισµό αυτόν στον ίδιο
χρόνο.
β. Να στεγάζουν τους Σταθµούς αυτούς σε κατάλληλα κτίρια µε τις απαραίτητες τηλεφωνικές
εγκαταστάσεις και συστήµατα συναγερµού.
γ. Να παρέχουν τα αναγκαία είδη ιµατισµού και εξαρτύσεως στους εθελοντές πυροσβέστες της
περιφέρειας.
δ. Να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόµια και να παρέχουν νερό στους Πυροσβεστικούς
Σταθµούς σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α’).
ε. Να παίρνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για την εύρυθµη λειτουργία των παραπάνω
Πυροσβεστικών Σταθµών σε συνεργασία µε την Επαγγελµατική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην
περιοχή της οποίας εδρεύουν.
2. Η καταλληλότητα των πυροσβεστικών οχηµάτων, του µηχανολογικού εξοπλισµού και
των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι δήµοι, οι κοινότητες ή σύνδεσµοι
κοινοτήτων για την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών πιστοποιείται από την
Επαγγελµατική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας υπάγονται.
1. Οι δήµοι, οι κοινότητες ή σύνδεσµοι κοινοτήτων της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου
έχουν υποχρέωση να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισµό τους τις αναγκαίες
πιστώσεις για τον εξοπλισµό των οχηµάτων και µηχανηµάτων και γενικότερα για την
αντιµετώπιση των λειτουργικών δαπανών των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών
της περιοχής τους.
2. Η συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών οχηµάτων και λοιπού µηχανολογικού
εξοπλισµού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών βαρύνουν το ∆ηµόσιο
(Πυροσβεστικό Σώµα).
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των εργοδοτών
Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν τη συµµετοχή στο πυροσβεστικό έργο των
εθελοντών πυροσβεστών, που απασχολούνται στην επιχείρησή τους, σε περιπτώσεις που
καλούνται για επέµβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συµβάν της καθ’ ύλην αρµοδιότητάς τους, του
χρόνου της απασχόλησης στα πυροσβεστικά τους καθήκοντα θεωρουµένου ως χρόνου
απασχόλησης στην κύρια εργασία τους.
Άρθρο 8
Κίνητρα προσέλευσης πολιτών ως εθελοντών πυροσβεστών

1.Οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν διετή συνεχή ευδόκιµη εθελοντική υπηρεσία και έχουν
τα απαιτούµενα προσόντα προτιµώνται κατά τους διαγωνισµούς για κατάταξη στο Πυροσβεστικό
Σώµα, έναντι των άλλων υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα. Το ποσοστό των εκάστοτε
κενών οργανικών θέσεων που υποχρεωτικά πληρούνται από εθελοντές πυροσβέστες ορίζεται σε
20% αυτών. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξης.
1. Στους εθελοντές πυροσβέστες παρέχει το δικαίωµα εισόδου δωρεάν στις αίθουσες
δηµοσίων θεαµάτων και στους αθλητικούς χώρους της περιοχής ευθύνης του
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθµού που υπηρετούν, υπό τον όρο ότι δεν θα
υπερβαίνουν τα πέντε (5) άτοµα.
2. Στους εθελοντές πυροσβέστες απονέµονται οι ηθικές και υλικές αµοιβές, που
απονέµονται και στους επαγγελµατίες και στους επαγγελµατίες πυροσβέστες. Οι
δαπάνες απονοµής των υλικών αµοιβών βαρύνουν το ∆ηµόσιο (Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώµατος).
3. Στους εθελοντές πυροσβέστες που συµπληρώνουν έξι (6) µήνες υπηρεσία το έτος,
παρέχει ετησίως έκπτωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) επί φόρου εισοδήµατος
και µέχρι ποσού αναλογούντος φόρου εκατό χιλιάδων (100.000) δραχµών. Το ποσό
µπορεί ν' αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η συµπλήρωση
της ανωτέρω υπηρεσίας βεβαιώνεται από τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθµούς
που υπηρετούν οι ενδιαφερόµενοι ή από τον Επαγγελµατικό Πυροσβεστικό Σταθµό
στην περιοχή του οποίου ασκούν τα καθήκοντα τους)
Έχει καταργηθεί µε τον 2065/1992 ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ δείτε το σύνδεσµο:
http://www.fire.gr/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=48

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης, µετά από πρόταση
του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί να παρέχεται εφ' άπαξ ειδική αποζηµίωση
στο εθελοντικό προσωπικό των Εθελοντικών Πυροσβεστών Σταθµών και Κλιµακίων που
έλαβε µέρος στην αντιµετώπιση µεγάλων πυρκαγιών και εκτεταµένων Θεοµηνιών, εφ'
όσων η περιοχή τους έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στον
προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώµατος )εγγράφονται κατ' έτος πιστώσεις για την καταβολή της ανωτέρω
αποζηµίωσης.
Άρθρο 9
Ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών πυροσβεστών.
1. Σε περίπτωση ατυχήµατος που θα συµβεί κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι
εθελοντές πυροσβέστες καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το ∆ε
ατύχηµά θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά την κύρια απασχόληση τους, εξ αιτίας αυτής
και γι΄ αυτή , βεβαιώνεται ∆ε και αντιµετωπίζεται από τις σχετικές διατάξεις που
διέπουν το φορέα της κύριας απασχόλησης τους.
2. Με δαπάνη του ∆ηµοσίου παρέχεται νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
στους εθελοντές πυροσβέστες που είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται από αίτια,, που
οφείλονται στην ενάσκηση των εθελοντικών τους καθηκόντων. Οι παραπάνω εθελοντές
πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και οι επαγγελµατίες
πυροσβέστες. Στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εγγράφονται κατ' έτος πιστώσεις για την αντιµετώπιση των
παραπάνω δαπανών.
Άρθρο 9 Ν.2019/92 Στο άρθρο 9 του ν. 1951/1991 Καθιέρωση του θεσµού του Εθελοντή
Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ. 84 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3 έχει ως εξής:
3. Η διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ. 2998/1954 περί επεκτάσεως των ισχυουσών διατάξεων

του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κωδικός, περί αστικής ευθύνης των δηµοσίων υπαλλήλων εις
τους στρατιωτικούς εν γένει και εις τους ανήκοντας εις τα Σώµατα Ασφαλείας και το
Λιµενικό Σώµα (ΦΕΚ 210 Α΄), επεκτείνεται και στους εθελοντές πυροσβέστες µόνον
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 10
Οργάνωση και λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και
∆ηµοσίας Τάξης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσής, προαγωγής, υποβιβασµού και
κατάργησης Εθελοντικών Σταθµών Α΄ ή Β΄ Τάξης και ρυθµίζονται θέµατα : α) οργάνωσης,
λειτουργίας και εξοπλισµού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων, β)
αύξηση ή µείωσης του επαγγελµατικού πυροσβεστικού προσωπικού αυτών, γ) επιλογής,
εκπαίδευσης, καθηκόντων και υποχρεώσεων των εθελοντών πυροσβεστών, δ) βαθµολογικής
εξέλιξης των εθελοντών πυροσβεστών και αντιστοιχίας των βαθµών τους προς τους βαθµούς
των επαγγελµατιών πυροσβεστών, ε) προϋποθέσεων και διαδικασίας προαγωγών εθελοντών
πυροσβεστών, ζ) απονοµής ηθικών και υλικών αµοιβών και η) προϋποθέσεων και διαδικασίας
απώλειας της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη.
Άρθρο 11
Σύσταση και κατάργηση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ιδρύονται Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί
Σταθµοί Α΄ και Β΄ Τάξης.
2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ιδρύονται Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιµάκια.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 15
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 32
Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και
Κλιµακίων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1951/1991 “Καθιέρωση του θεσµού του Εθελοντή
Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις”(Α΄84).
2. Την 575/1991 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας Τάξης και Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασµός και κατάργηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και
Κλιµακίων.
1. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και Κλιµάκια συνιστώνται µε τον τρόπο που ορίζεται στο
άρθρο 11 του Νόµου 1951/1991 “Καθιέρωση του θεσµού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες
διατάξεις” (Α’ 84) σε ∆ήµους, Κοινότητες ή Συνδέσµους Κοινότητες, κατόπιν αιτήσεώς των,
εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος και
εξασφαλίζουν τους παρακάτω όρους:
α. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθµός Α΄ Τάξης ιδρύεται στους παραπάνω φορείς εφόσον
διαθέτουν δύο (2) πλήρως εξοπλισµένα πυροσβεστικά οχήµατα, µία (1) φορητή πυροσβεστική
αντλία και τριάντα πέντε (35) εθελοντές πυροσβέστες από τους οποίους δέκα (10) τουλάχιστον
να είναι οδηγοί µε επαγγελµατική άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω.
β. Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθµός Β΄ Τάξης ιδρύεται, εφόσον οι φορείς αυτοί διαθέτουν
τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχηµα, µια (1) φορητή πυροσβεστική αντλία και είκοσι (20)
εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους οι επτά (7) να είναι οδηγοί µε επαγγελµατική άδεια
Γ΄ κατηγορίας και άνω.
γ. Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο ιδρύεται εφόσον οι, ως άνω, φορείς διαθέτουν δέκα (10)
τουλάχιστον εθελοντές πυροσβέστες µε τα ανάλογα βασικά φορητά µέσα πυρόσβεσης.
δ. Η σειρά ικανοποίησης των αιτήσεων για ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
καθορίζεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης µε γνώµονα την επικινδυνότητα κάθε περιοχής.
2. Κατά τον ίδιο τρόπο προάγονται σε ανώτερη τάξη Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί Β΄
Τάξης και Κλιµάκια, εφόσον αποκτήσουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περιπτώσεις α ή β

της προηγούµενης παραγράφου.
3. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί Α΄ ή Β΄ Τάξης υποβιβάζονται ή καταργούνται κατά
τον ανωτέρω τρόπο, όταν µειωθεί η δύναµη αυτών σε προσωπικό ή µέσα κάτω από το
ήµισυ της ελάχιστης δύναµης και η κατάσταση αυτή διατηρηθεί περισσότερο από έξι (6)
µήνες, από τότε που δηµιουργήθηκε.
4. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
καταργούνται Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιµάκια όταν οι φορείς στην περιοχή των
οποίων εδρεύουν παύουν να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Τα όρια δράσης των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθορίζονται µε απόφαση
του ∆ιοικητού της Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή
της οποίας υπάγονται.
Άρθρο 2
Απόκτηση ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη Απώλεια αυτής
1. Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν άτοµα ηλικίας 18 έως 55 ετών που
κατοικούν µόνιµα στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα που εδρεύει Εθελοντική Πυροσβεστική
Υπηρεσία ή σε άλλη Κοινότητα ή οικισµό που απέχει από την έδρα της Υπηρεσίας µέχρι
10 χλµ. και υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσης στην Υπηρεσία σε περίπτωση
ανάγκης.
2. Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται σε µάχιµους και οδηγούς πυροσβεστικών
οχηµάτων.
3. Οι ενδιαφερόµενοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν
σχετική αίτηση στην Επαγγελµατική Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας
κατοικούν που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Γνωµάτευση του πλησιέστερου τοπικού Νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας που να πιστοποιεί την
καλή κατάσταση της υγεία στους.
β. Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για τους οδηγούς.
4. Τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων εξετάζει ο ∆ιοικητής της Περιφερειακής ∆ιοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή του οποίου θα υπηρετήσουν και επιλέγει τους
καταλληλότερους απ΄ αυτούς. Η αναλογία των µαχίµων πυροσβεστών προς τους
οδηγούς πυροσβεστικών οχηµάτων είναι: 2:1.
5. Οι εθελοντές πυροσβέστες πριν αναλάβουν την εκτέλεση πυροσβεστικών καθηκόντων
εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος
που υπηρετούν µε απόσπαση στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθµό ή Εθελοντικό
Πυροσβεστικό Κλιµάκιο. Μετά από την περάτωση της εκπαίδευσης και αφού
πιστοποιηθεί από τους εκπαιδευτές τους η διαγωγή τους και η ικανότητα τους στα
αντικείµενα της παραγράφου 3 του επόµενου άρθρου, οι εκπαιδευθέντες εφοδιάζονται
µε ειδική κάρτα, που βεβαιώνει την ιδιότητα τους και αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους
στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθµό ή στο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο που
θα υπηρετούν.
6. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτάται από της επιδόσεως σ’ αυτόν της κάρτας
της προηγούµενης παραγράφου. κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης και
µέχρι την επίδοση της κάρτας είναι δόκιµοι.

7. Οι εθελοντές πυροσβέστες αποχωρούν από την Υπηρεσία το 60ό έτος της ηλικίας τους,
εκτός της ηλικίας τους, εκτός εάν προϋπήρξαν µόνιµοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού
Σώµατος, οπότε δύναται να παραµείνουν µέχρι το 65ό έτος.
8. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος αφαιρείται η ιδιότητα του εθελοντή
πυροσβέστη:
α. Για λόγους υγείας.
β. Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήµατος,
γ. Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας.
δ. Για πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του και
ε. Μετά από επιθυµία ιδίου.
Άρθρο 3
Εκπαίδευση - Στολή
1. Η εκπαίδευση των εθελοντών γίνεται στην έδρα της Εθελοντικής Υπηρεσίας ή στην
Πυροσβεστική Σχολή από υπαλλήλους του πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Οι εθελοντές πυροσβέστες δύναται να επισκέπτονται την Επαγγελµατική Πυροσβεστική
Υπηρεσία για την επίδειξη κάποιου µηχανήµατος ή για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης,
που δεν µπορεί να γίνει στην έδρα της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
3. Η βασική εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών γίνεται στα εξής θέµατα:
α. Πυροπροστασία - Πρόληψη πυρκαγιών,
β. Πυρόσβεση - ∆ιασώσεις.
γ. Πρώτες βοήθειες και
δ. Χειρισµός µηχανηµάτων - συσκευών - αντλιών.
4. Το αναλυτικό πρόγραµµα της βασικής εκπαίδευσης των εθελοντών πυροσβεστικού
Σώµατος και ισχύει για όλες τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Η εκπαίδευση
πραγµατοποιείται κατά τις απογευµατινές ώρες ή κατά ή κατά τις ηµέρες του Σαββάτου
και της Κυριακής. όπου υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αυτής από τους
εθελοντές πυροσβέστες.
5. Η στολή και εξάρτηση των εθελοντών πυροσβεστών και ο τρόπος που φέρονται αυτές
καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 4
Άδεια ικανότητα οδηγού πυροσβεστικών οχηµάτών
1. Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυµούν ν’ αποκτήσουν άδεια ικανότητας οδηγού
πυροσβεστικών οχηµάτων υποβάλλουν στην Επαγγελµατική Πυροσβεστική Υπηρεσία
που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία αναγράφονται ο αύξων
αριθµός της άδειας οδήγησης που κατέχουν, η κατηγορία αυτής και ότι η άδειά τους είναι σε

ισχύ.
β. ∆ύο φωτογραφίες ταυτότητες.
2. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συγκροτεί τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από το ∆ιοικητή ή
Υποδιοικητή της Υπηρεσίας, τον Προϊστάµενο Κίνησης και ένα έµπειρο υπάλληλο που
εκτελεί καθήκοντα οδηγού. Η επιτροπή καλεί τους εθελοντές πυροσβέστες στην έδρα
της και υποβάλλει αυτούς σε πρακτική εξέταση τόσο στην οδήγηση του πυροσβεστικού
οχήµατος (οπισθοπορεία, στάθµευση, ελιγµοί, πορεία) όσο και στο χειρισµό της
πυροσβεστικής αντλίας και των λοιπών µηχανηµάτων και συσκευών που είναι
εφοδιασµένο το πυροσβεστικό όχηµα.
3. Η Επιτροπή αποφαίνεται για την ικανότητα του οδηγού συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
Στους κρινόµενους ικανούς χορηγείται άδεια οδήγησης πυροσβεστικού οχήµατος ο
τύπος της οποίας καθορίζεται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι
χορηγούµενες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία άδειες λαµβάνουν αριθµό από το βιβλίο
αδειών οδήγησης πυροσβεστικών οχηµάτων που υποχρεούται να τηρεί η Υπηρεσία.
4. Η άδεια οδήγησης πυροσβεστικών οχηµάτων ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:
α. Εάν ο οδηγός εγκαταλείψει άτοµο που τραυµάτισε οδηγώντας οποιοδήποτε όχηµα,
β. Εάν προκαλέσει δύο σοβαρά τροχαία ατυχήµατα µε υπαιτιότητά του σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών.
γ. Για λόγους υγείας και
δ. Όταν ο κάτοχος της κάτοχος της χάσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
5. Η ανάκληση της άδειας διατάσσεται από το ∆ιοικητή της Επαγγελµατικής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας που τη χορήγησε.
Άρθρο 5
Βαθµολογική εξέλιξη εθελοντών πυροσβεστών
1. Οι εθελοντές πυροσβέστες προάγονται στους βαθµούς του Αρχιπιροσβέστη και
Πυρονόµου όταν συµπληρώνουν πέντε (5) έτη υπηρεσίας σε κάθε ένα από τους
ανωτέρω βαθµούς.
2. Οι βαθµοί απονέµονται στους εθελοντές πυροσβέστες µε απόφαση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώµατος µετά από πρόταση του ∆ιοικητή της Εθελοντικής
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπηρετούν.
3. Οι βαθµοί των εθελοντών πυροσβεστών είναι τιµητικοί και άµισθοι.
Άρθρο 6
Ηθικές και υλικές αµοιβές
Στους εθελοντές πυροσβέστες για εξαιρετικές πράξεις που υπερβαίνουν το καλώς εννοούµενο
καθήκον απονέµονται οι υλικές και ηθικές αµοιβές που προβλέπονται και για τους
επαγγελµατίες πυροσβέστες. Σε ότι αφορά το είδος , τη διαδικασία και τον τρόπο απονοµής
εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πυροσβεστικού Σώµατος .
Άρθρο 7

∆ιοικητής Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
1. Τα καθήκοντα του ∆ιοικητή των εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών ασκεί ο
αρχαιότερος από τους επαγγελµατίες πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ΄
αυτούς
2. Βασικά καθήκοντα του ∆ιοικητή της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι:
α. Να τηρεί τα βιβλία της Υπηρεσίας.
β. Να ορίζει τους εθελοντές πυροσβέστες σε υπηρεσία πυρκαγιάς και τηλεφωνητή. Η υπηρεσία
αυτή ανακοινώνεται ανά 15νθήµερο και ισχύει για το 15νθήµερο που επακολουθεί. Κατά τον
ορισµό της υπηρεσίας πυρκαγιάς ορίζονται αναλυτικά ποιος εκτελεί χρέη επικεφαλής, βοηθού
επικεφαλής και οδηγού οχήµατος.
γ. Να φροντίζει τα θέµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών.
δ. Να µεριµνά για την διαρκή ετοιµότητα οχηµάτων και µηχανηµάτων και για την επισκευή των
παρουσιαζόµενων βλαβών.
ε. Να φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων του Πυροσβεστικού Σταθµού καθώς και τη
συντήρηση και λειτουργία των υδραυλικών, ηλεκτρικών και λοιπών εγκαταστάσεων του.
3. Για την επίλυση των προβληµάτων της Υπηρεσίας του ο ∆ιοικητής απευθύνεται:
α. Για τα λειτουργικά στον οικείο ∆ήµαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας.
β. Για τα επιχειρησιακά στον ∆ιοικητή της Επαγγελµατικής Υπηρεσίας στην αρµοδιότητα της
οποίας ανήκει.
4. Το ∆ιοικητή απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος επαγγελµατίας
πυροσβεστικός υπάλληλος.
5. Προϊστάµενος του Εθελοντικού Κλιµακίου ορίζεται ένας από τους εθελοντές πυροσβέστες
που υπηρετεί σ΄ αυτό µε απόφαση του διοικητή της Επαγγελµατικής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας που υπάγεται.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις εθελοντών πυροσβεστών
1. Ο ιδιώτης που θα κριθεί κατάλληλος για εθελοντής πυροσβέστης είναι υποχρεωµένος να
εκπαιδευθεί σ΄ όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την αποστολή του.
2. Είναι υποχρεωµένος να προσέρχεται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν καλείται για
αντιµετώπιση συµβάντος ή για εκτέλεση υπηρεσίας τηλεφωνητή.
3. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του φέρει την πυροσβεστική του στολή και εξάρτηση
και ενεργεί µε θάρρος και αυταπάρνηση για την εκπλήρωση της αποστολής του.
4. Οι εθελοντές πυροσβέστες εκτελούν τα καθήκοντα τους σύµφωνα µε τους κανόνες της
πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των επαγγελµατιών πυροσβεστών.
Άρθρο 9
∆ιεξαγωγή της Υπηρεσίας.

1. Κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων (ώρες υπηρεσίας γραφείου) τις τηλεφωνικές ή
προφορικές κλήσεις, για επέµβαση σε συµβάν της Εθελοντικής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας δέχεται επαγγελµατίας πυροσβέστης, ορισµένος για το σκοπό αυτό, οποίος
στη συνέχεια ειδοποιεί τηλεφωνικά ή µε άλλο τρόπο τους ορισµένους σε υπηρεσία
πυρκαγιάς εθελοντές πυροσβέστες, προκειµένου να σπεύσουν στο Σταθµό τους για την
αντιµετώπιση του συµβάντος.
2. Κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν τα γραφεία ως και κατά τις ηµέρες αργίας, τις
κλήσεις δέχεται εθελοντής πυροσβέστης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του
Πυροσβεστικού Σταθµού και έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.
3. Οι εθελοντές πυροσβέστες ορίζονται εκ περιτροπής στην υπηρεσία του τηλεφωνητή. Η
υπηρεσία από της 14.00 µέχρι της 22.00 µέχρι της 07.00 ώρας της εποµένης ηµέρας.
Κατά τις ηµέρες των αργιών καλύπτουν το 24ωρο σε τρεις βάρδιες των 8 ωρών.
4. Καθηµερινά ορίζονται τρεις (3) εθελοντές πυροσβέστες (1οδηγός και 2 µάχιµοι) ως
υπηρεσία πυρκαγιάς. Η υπηρεσία αυτή διαρκεί 24 ώρες και αρχίζει από της 07.00 και
λήγει την ίδια ώρα της επόµενης ηµέρας. Οι ορισµένοι σε υπηρεσία πυρκαγιάς
εθελοντές πυροσβέστες είναι υποχρεωµένοι να βρίσκονται στο χώρο της
επαγγελµατικής τους απασχόλησης ή στα σπίτια τους. Σε περίπτωση απουσίας τους από
τους χώρους αυτούς ειδοποιούν τον τηλεφωνητή του Πυροσβεστικού Σταθµού δίνοντας
του το τηλέφωνο, στο οποίο θα τους αναζητήσουν σε περίπτωση ανάγκης.
5. Σε περίπτωση µεγάλου συµβάντος όπου η δύναµη των ορισµένων σε υπηρεσία πυρκαγιάς
δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση του, ειδοποιούνται και άλλοι εθελοντές πυροσβέστες
που είναι υποχρεωµένοι να προστρέξουν για συνδροµή των συναδέλφων τους.
6. Οι εθελοντές πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως τηλεφωνητές είναι
υποχρεωµένοι να φροντίζουν για τη συντήρηση και την καθαριότητα των
πυροσβεστικών οχηµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων και εργαλείων του Πυροσβεστικού
Σταθµού.
7. Σε περίπτωση µεγάλων συµβάντων οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνδράµουν
τις Επαγγελµατικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται, εφόσον αυτό ζητηθεί.
8. Για την εύρυθµη λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και την
αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της υπηρεσίας αυτών δύναται να τοποθετούνται σ΄
αυτούς µέχρι και πέντε (5) πυροσβεστικοί υπάλληλοι µε απόφαση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώµατος και σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου Συµβουλίου µεταθέσεων.
9. Οι εθελοντές πυροσβέστες εκτός από τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες µπορούν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στους Επαγγελµατικούς Πυροσβεστικούς
Σταθµούς, άλλα µόνον για την αντιµετώπιση συµβάντων για τα οποία έχουν
εκπαιδευθεί.
Άρθρο 10
Τήρηση βιβλίων - ∆ελτίων συµβάντων
1. Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία τηρεί τα εξής βιβλία:
α. Βιβλίο συµβάντων,
β. Βιβλίο ορισµού σε υπηρεσία,
γ. Βιβλίο υλικού και
δ. Βιβλίο αναλωσίµων υλικών.

2. Στο βιβλίο συµβάντων γράφονται µε µορφή µικρής αναφοράς το συµβάν και οι ενέργειες
της Υπηρεσίας που έλαβε µέρος στο συµβάν. Στο βιβλίο ορισµού σε υπηρεσία,
αναγράφεται η υπηρεσία πυρκαγιάς και τηλεφωνητή που εκτελεί κάθε εθελοντής
πυροσβέστης. Στο ίδιο βιβλίο γράφονται και οι απουσίες των εθελοντών πυροσβεστών
για διάφορους λόγους π.χ. ασθένειες. µετάβαση στο εξωτερικό άδειες θερινών
διακοπών κ.λ.π. Στο βιβλίο υλικού καταχωρείται κάθε υλικό της Υπηρεσίας όπως
πυροσβεστικά οχήµατα µε τον εξοπλισµό τους αναλυτικά, µηχανήµατα, συσκευές,
εργαλεία, σωλήνες, στολές, πυροσβεστικές εξαρτήσεις κ.λ.π. Στο βιβλίο αναλωσίµων
υλικών καταχωρείται κάθε υλικό που έχει σχέση µε την κίνηση και τη συντήρηση των
πυροσβεστικών οχηµάτων και µηχανηµάτων . Τα βιβλία είναι σελιδοµετρηµένα και
θεωρηµένα από το ∆ιοικητή της Υπηρεσίας.
3. Κάθε Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία µετά την επέµβαση σε οποιοδήποτε συµβάν
είναι υποχρεωµένη να συντάσσει σχετικό δελτίο συµβάντων, αντίγραφο του οποίοι
αποστέλλεται για στατιστικούς σκοπούς στην Επαγγελµατική Πυροσβεστική Υπηρεσία
που υπάγεται. Το δελτίο υπογράφει ο επικεφαλής της πυροσβεστικής εξόδου.
4. Ο τύπος των τηρούµενων βιβλίων και του δελτίου συµβάντων καθορίζονται από το
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 11
Πυροσβεστικά οχήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
1. Οι ∆ήµοι, Κοινότητες ή Σύνδεσµοι Κοινοτήτων που επιθυµούν να ιδρυθεί στην έδρα τους
Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθµός ή Κλιµάκιο απευθύνονται στην Επαγγελµατική
Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας υπάγονται, προκειµένου να τους
καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των οχηµάτων και του λοιπού µηχανολογικού
εξοπλισµού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Με βάση τις προδιαγραφές
αυτές οι φορείς προµηθεύονται τα απαιτούµενα πυροσβεστίκα οχήµατα και τον
εξοπλισµό της Εθελοντικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω φορείς, εφόσον επιθυµούν, δύναται
να µεταβιβάζουν στο Πυροσβεστικό Σώµα τις απαιτούµενες πιστώσεις για την προµήθεια
των οχηµάτων και µηχανηµάτων για τη λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών
Σταθµών της περιοχής τους.
2. Η συντήρηση και επισκευή των πυροσβεστικών οχηµάτων και του λοιπού εξοπλισµού
γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα οχήµατα των Υπηρεσιών του
Πυροσβεστικού Σώµατος και εφαρµόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 12
Κτιριακές εγκαταστάσεις Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
1. Οι ∆ήµοι, οι Κοινότητες, ή Σύνδεσµοι Κοινοτήτων προκειµένου να ιδρυθεί στην έδρα
τους Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να εξασφαλίζουν τους απαραίτητους
χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις.
2. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθελοντικής Πυροσβεστικής. Υπηρεσίας πρέπει να
βρίσκονται σε κεντρική θέση και σε δρόµο ικανού πλάτους για την ευχερή προσπέλαση
των πυροσβεστικών οχηµάτων προς κάθε κατεύθυνση της περιοχής ευθύνης της.
3. Για την καταλληλότητα των προτεινοµένων για το σκοπό αυτό χώρων και
εγκαταστάσεων αποφαίνεται ο ∆ιοικητής της Επαγγελµατικής πυροσβεστικής Υπηρεσίας
στην περιοχή της οποίας θα ιδρυθεί η Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
∆ιατάγµατος.

Αθήνα 24 Ιανουαρίου 1992
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΚΛΕΙΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΘΕΟ∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. Φύλλου 291
17 Απριλίου 1995
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Αριθ. 8281 Φ.101.4
Καθορισµός των βασικών φορητών µέσων πυρόσβεσης, των εθελοντικών Πυροσβεστικών
Κλιµακίων.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. του άρθρου 2 του ν. 1951/91 “Καθιέρωση του θεσµού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες
διατάξεις” (Α΄84).
β. του άρθρου 1 του Π.∆. 32/1992 “Κανονισµός Οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών
Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων”(Α΄15).
γ. Του άρθρου 12 του Π.∆. 210/1992 “Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του
Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος” (Α΄99).
Α

δ. Του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” (Α 137) το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού αποφασίζουµε:
3. Καθορίζουµε ως τα ελάχιστα βασικά φορητά µέσα πυρόσβεσης που απαιτούνται για την
ίδρυση και λειτουργία Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιµακίου τα εξής:

α. Μια (1) µεταφερόµενη ή ρυµουλκούµενη υδροφόρα (δεξαµενή νερού ) ενός (1) τόνου ή ένα
(1) υδροφόρο όχηµα.
β. Μια (1) φορητή πυροσβεστική αντλία παροχής 200Lt/Min µε πίεση τουλάχιστον 5Bar και
δυνατότητα αναρρόφησης από 9 µέτρα, κινούµενη µε ΜΕΚ.
Σε περίπτωση που διατίθεται υδροφόρο όχηµα δεν απαιτείται η υδροφόρα (δεξαµενή νερού)
καθώς επίσης και αν αυτό έχει τις παραπάνω δυνατότητες δεν απαιτείται φορητή αντλία. γ.
Τέσσερις (4) µυζητικοί σωλήνες 2,5µ. έκαστος.
δ. Ένα (1) ράντιστρο µυζητικών σωλήνων.
ε. Τέσσερις (4) σωλήνες χαµηλής πιέσεως 15µ. έκαστος διαµέτρου 45mm µε ηµισυνδέσµους
STRZ.
στ. ∆ύο (2) αυλοί χαµηλής πιέσεως των 45mm ρυθµιζόµενοι.
ζ. ∆ύο (2) ψεκαστήρες πλάτης.
η. Πέντε (5) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 ή 12Kgr.
θ. ∆ύο (2) πτύα, δύο (2) σκαπάνια, δύο (2) πτερά κατασβέσεως.
Για τη µεταφορά των υλικών αυτών πρέπει να διατίθεται και κατάλληλο µέσο µεταφοράς τους.
4. Για την τοποθέτηση των προαναφεροµένων υλικών για θεωρητική εκπαίδευση των
εθελοντών πυροσβεστών, καθώς και την τοποθέτηση της τηλεφωνικής εγκατάστασης και του
συστήµατος συναγερµού, πρέπει να διατίθενται, από τους οικείους φορείς, κατάλληλοι χώροι. Η
απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 4 Απριλίου 1995
Ο Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ

