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Άπθπο 1
κοπόρ και αποζηολή
1. θνπφο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε είλαη ε ελίζρπζε ηεο
ππάξρνπζαο ππξνπξνζηαζίαο κε ηελ εζεινπζία ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ε
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ππξνπξνζηαζίαο ζηελ Δπηθξάηεηα. Πξννξηζκφο θαη
απνζηνιή ηνπ εζεινληή ππξνζβέζηε είλαη ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο δσήο
θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ Κξάηνπο, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ηδίσο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο Υψξαο, απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ππξθαγηψλ,
ζενκεληψλ θαη άιισλ θαηαζηξνθψλ. Ζ αλσηέξσ απνζηνιή αζθείηαη ζηα
πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
2. Σν έξγν ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν.
3. Ο φξνο «Δζεινληήο Ππξνζβέζηεο» ραξαθηεξίδεη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα
πνιίηεο πνπ παξέρνπλ εζεινληηθά ππεξεζίεο ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα.
Άπθπο 2
Απόκηηζη ιδιόηηηαρ ηος Δθελονηή Πςποζβέζηη
1. Σελ ηδηφηεηα ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε απνθηνχλ πνιίηεο Κξαηψλ –
Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ειηθίαο 18 έσο 65 εηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη
πξνο απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο απηήο ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ
Δπαγγεικαηηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πνπ επηζπκνχλ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη
απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε
πεξίπησζε πνιίηε πξνεξρφκελνπ απφ θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.
β. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν απνιπηεξίνπ ππνρξεσηηθήο ηνπιάρηζηνλ
εθπαίδεπζεο.
γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πεξί κε παξαπνκπήο ζε δίθε θαη πεξί κε
άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο.
δ. Καιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ε νπνία πηζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο γηα ην κφληκν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Με
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απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
ε. Απνδεηθηηθφ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.).
ζη. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ.
2. Γελ απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε άηνκα πνπ έρνπλ
ηειεζίδηθα θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηα
ηζρχνληα γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ κφληκνπ ππξνζβεζηηθνχ πξνζσπηθνχ.
3. ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζπζηήλεηαη Δηδηθφ Μεηξψν
θαηαρψξηζεο ησλ Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ
Άπθπο 3
Δκπαίδεςζη Δθελονηών Πςποζβεζηών
1. Ζ εηζαγσγηθή βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ Δζεινληψλ
Ππξνζβεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία. Ζ εθπαίδεπζε
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε θεληξηθφ επίπεδν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, είηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, είηε ζε άιιν
θαηάιιειν ρψξν.
2. Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο ππνςήθηνπο Δζεινληέο
Ππξνζβέζηεο, θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην αληηθείκελν ηνπ
ππξνζβεζηηθνχ έξγνπ θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ. Με
απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζπγθξνηνχληαη δχν (2)
Δθπαηδεπηηθέο εηξέο θαη’ έηνο, ε πξψηε ην κήλα Μάξηην θαη ε δεχηεξε ην
κήλα Οθηψβξην. Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ
εθαηφλ είθνζη (120) σξψλ. Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ
Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία θαη εθηειείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε
παξαθνινχζεζή ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
3. Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπφκελνη ππνβάιινληαη ζε
πξαθηηθέο δνθηκαζίεο θαη εθφζνλ ηηο νινθιεξψζνπλ επηηπρψο, ππνβάιινληαη
ζε γξαπηή εμέηαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν θαηαλφεζεο θαη
αθνκνίσζεο ησλ ζεκάησλ πνπ δηδάρζεθαλ. Με απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο
ησλ ππνςήθησλ Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ.
4. Οη απνηπρφληεο ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή ζεηξά Οη απνηπρφληεο ζηηο
πξαθηηθέο ή θαη ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο, δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
επφκελεο εθπαηδεπηηθέο ζεηξέο ρσξίο πεξηνξηζκφ.
5. ηνπο επηηπρφληεο ρνξεγείηαη πηζηνπνίεζε εθπαίδεπζεο Δζεινληή
Ππξνζβέζηε θαη αθνινχζσο, εγγξάθνληαη ζην Δηδηθφ Μεηξψν Δζεινληψλ
Ππξνζβεζηψλ, παξαιακβάλνπλ ηελ Δηδηθή Κάξηα Δζεινληή Ππξνζβέζηε θαη
αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηηο Δπαγγεικαηηθέο θαη Δζεινληηθέο
Τπεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
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6. Οη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Δπαγγεικαηηθέο θαη Δζεινληηθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε
ηνπ κφληκνπ ππξνζβεζηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Τπεξεζίαο
ηνπο. Με κέξηκλα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηνηθήζεσλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ
θαη επζχλε ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ
πξνγξακκαηίδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη θάζε έηνο εθπαίδεπζε φισλ ησλ
Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ ζε θνηλφ πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ
Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία.
Άπθπο 4
Κίνηηπα πποζέλεςζηρ πολιηών
υρ Δθελονηέρ Πςποζβέζηερ
1. Σν πνζνζηφ ησλ εθάζηνηε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ ππνρξεσηηθά
πιεξνχληαη απφ Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο νξίδεηαη ζε 25%. Οη Δζεινληέο
Ππξνζβέζηεο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή (3εηε) ζπλνιηθή επδφθηκε
Δζεινληηθή Τπεξεζία θαη έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, πξνηηκψληαη θαηά
ηνπο δηαγσληζκνχο, γηα θαηάηαμε ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, έλαληη ησλ άιισλ
ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αλσηέξσ
πνζνζηνχ. ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνζηνχ απφ
Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο, νη ζέζεηο θαιχπηνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο
ππνςεθίνπο.
2. ηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο παξέρεηαη ην δηθαίσκα εηζφδνπ ζε πξαηήξηα
θαη ιέζρεο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο .
Άπθπο 5
Αζθαλιζηική κάλςτη ηυν Δθελονηών Πςποζβεζηών - Αζηική Δςθύνη
1. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ εηζαγσγηθή βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε ή
θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο
θαιχπηνληαη απφ ην δηθφ ηνπο αζθαιηζηηθφ θνξέα. Σν αηχρεκα ζεσξείηαη φηη
έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο θχξηαο απαζρφιεζήο ηνπο θαη εμ αηηίαο απηήο,
βεβαηψλεηαη δε θαη αληηκεησπίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε
θνξά γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηεο θχξηαο απαζρφιεζήο ηνπο.
2. Με δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ παξέρεηαη λνζνθνκεηαθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε ζηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο, πνπ είλαη αλαζθάιηζηνη θαη
λνζειεχνληαη εμαηηίαο ηξαπκαηηζκνχ ή άιινπ αηπρήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγηθήο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ
εζεινληηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Οη σο άλσ Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο
λνζειεχνληαη ζηελ ίδηα ζέζε, πνπ λνζειεχνληαη θαη νη επαγγεικαηίεο
Ππξνζβέζηεο. Ωο πξνο ηε λνζειεία ησλ Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ πνπ
ηξαπκαηίζηεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εμαηηίαο ηνπ
ηξαπκαηηζκνχ απηνχ, απαηηείηαη καθξνρξφληα ζεξαπεία ή έρεη πξνθιεζεί κεξηθή
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ή νιηθή αλαπεξία, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ην κφληκν ππξνζβεζηηθφ
πξνζσπηθφ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εγγξάθνληαη
θαη’ έηνο πηζηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ.
3. Οη δηαηάμεηο πεξί αζηηθήο επζχλεο ησλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο έρνπλ
επεθηαζεί θαη ζηνπο ππεξεηνχληεο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζηα ψκαηα
Αζθαιείαο θαη ην Ληκεληθφ ψκα, ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο
κφλν γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζπζηήλεηαη Δηδηθφο
Λνγαξηαζκφο Αιιεινβνήζεηαο ησλ Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ. Σα εηδηθφηεξα
ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ ινγαξηαζκνχ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
Αξρεγνχ Π..
5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1339/1983, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2452/1996 θαη ην
άξζξν 11 ηνπ λ. 2713/1999, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο.
Άπθπο 6
Τποσπεώζειρ και κίνηηπα Δπγοδοηών
1. Οη Δξγνδφηεο έρνπλ ππνρξέσζε λα επηηξέπνπλ ζηνπο Δζεινληέο
Ππξνζβέζηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ επηρείξεζή ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζην
ππξνζβεζηηθφ έξγν, ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαινχληαη γηα επέκβαζε ζε ππξθαγηά ή
άιιν ζπκβάλ ηεο θαζ’ χιελ αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ο ρξφλνο ηεο απαζρφιεζεο ζηα
ππξνζβεζηηθά ηνπο θαζήθνληα ζεσξείηαη σο ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηελ θχξηα
εξγαζία ηνπο.
2. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε ζε ππξνζβεζηηθφ
έξγν, ζε πεξηνρή ε νπνία έρεη θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ν
Δξγνδφηεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο
εηζθνξάο ππέξ απηνχ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην Γεκφζην.
Άπθπο 7
ηολή - Αηομικόρ πποζηαηεςηικόρ εξοπλιζμόρ
1. Με δαπάλε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο παξέρεηαη ζηνπο Δζεινληέο
Ππξνζβέζηεο ζηνιή θαη αηνκηθφο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ εηζαγσγηθή βαζηθή
εθπαίδεπζε.
2. Σα ρνξεγνχκελα είδε είλαη ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ
κφληκνπ ππξνζβεζηηθνχ πξνζσπηθνχ. ην ρηηψλην ηεο ζηνιήο ζην πίζσ θαη άλσ
κέξνο, αλαγξάθεηαη ζπκκεηξηθά κε θεθαιαία γξάκκαηα ην ινγφηππν
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΩΜΑ-ΔΘΔΛΟΝΣΖ .
3. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε, φια ηα
ρνξεγνχκελα είδε επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ έρεη επέιζεη ν ρξφλνο δηαγξαθήο
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ηνπο, σο αλαιψζηκσλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε κε επηζηξνθήο, ε αμία ηνπο
θαηαινγίδεηαη ζηνλ Δζεινληή Ππξνζβέζηε θαη εηζπξάηηεηαη σο δεκφζην έζνδν.
4. Σα ρνξεγνχκελα είδε, ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο θαη δηαγξαθήο ηνπο σο
δεκφζην πιηθφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
Άπθπο 8
Τπηπεζιακή άδεια οδηγού – σειπιζηή Πςποζβεζηικών Οσημάηυν Μησανημάηυν
1. Οη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο πνπ επηζπκνχλ λ’ απνθηήζνπλ Τπεξεζηαθή
άδεηα νδεγνχ – ρεηξηζηή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ - κεραλεκάησλ ππνβάιινπλ
ζηελ Δπαγγεικαηηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία πνπ ππάγνληαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πνιηηηθήο άδεηαο νδήγεζεο ζε ηζρχ.
β. Γχν έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηχπνπ ηαπηφηεηαο.
2. Ζ δηαδηθαζία πξαθηηθήο εμέηαζεο, ρνξήγεζεο θαη αθαίξεζεο ηεο
Τπεξεζηαθήο αδείαο νδεγνχ-ρεηξηζηή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ
ζηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο
κφληκνπο ππξνζβεζηηθνχο ππαιιήινπο.
3. Ζ Τπεξεζηαθή άδεηα νδεγνχ-ρεηξηζηή ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλκεραλεκάησλ αλαθαιείηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α. Δάλ ν νδεγφο εγθαηαιείςεη άηνκν πνπ ηξαπκάηηζε, νδεγψληαο νπνηνδήπνηε
φρεκα.
β. Δάλ πξνθαιέζεη κε ην ππεξεζηαθφ φρεκα δχν ζνβαξά ηξνραία αηπρήκαηα κε
ππαηηηφηεηά ηνπ, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ.
γ. Γηα ιφγνπο πγείαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
νδεγνχ.
δ. Με ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε.
ε. Όηαλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν παχζεη λα ηζρχεη ε πνιηηηθή άδεηα νδήγεζεο.
4. Ζ Τπεξεζηαθή άδεηα νδήγεζεο αλαθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο
Δπαγγεικαηηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ ηε ρνξήγεζε.
5. Εεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ ηξνραία αηχρεκα ζηα νπνία
εκπιέθνληαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο – νδεγνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ην κφληκν
ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ.
Άπθπο 9
Τποσπεώζειρ Δθελονηών Πςποζβεζηών-Δκηέλεζη Τπηπεζίαρ
1. Οη εζεινληέο ππξνζβέζηεο έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) Να πξνζέξρνληαη έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία, φηαλ θαινχληαη γηα αληηκεηψπηζε
ζπκβάληνο ή γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο.
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β) Να θέξνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ηελ ππξνζβεζηηθή ηνπο
ζηνιή θαη ηνλ αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη λα ελεξγνχλ κε ζάξξνο θαη
απηαπάξλεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.
γ) Να εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
ππξνζβεζηηθήο
ηέρλεο
θαη
ηηο
νδεγίεο
ησλ
εθάζηνηε
Πξντζηακέλσλ/Αμησκαηηθψλ.
2. Οη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο πνπ πξνζθέξνπλ Τπεξεζία ζε Δπαγγεικαηηθέο
θαη Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ππνρξενχληαη λα εθηεινχλ ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ νθηάσξεο Τπεξεζίεο αλά κήλα ζηελ Τπεξεζία φπνπ αλήθνπλ.
Γχλαληαη δε λα απνπζηάδνπλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη δχν (2) κήλεο
ζπλερφκελα αλά έηνο, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηεο εζεινληηθήο
ηδηφηεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη νθεηιφκελεο ππνρξεσηηθέο Τπεξεζίεο γηα
ην δηάζηεκα απνπζίαο ζα εθηειεζηνχλ επηπξφζζεηα, εληφο ηνπ ηεηξακήλνπ πνπ
αθνινπζεί απφ ηελ επηζηξνθή ηνπο. Απηνί νξίδνληαη θαλνληθά ζε Τπεξεζία Α΄,
Β΄ ή Γ΄ Φπιαθήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηζπκία ηνπο θαη ηηο εθάζηνηε
ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη εθηεινχλ απηήλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ην κφληκν
ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ.
3. Οη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο πνπ πξνζθέξνπλ Τπεξεζία ζε Δζεινληηθά
Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επνρηθή βάζε, δελ ππνρξενχληαη ζε
εθηέιεζε Τπεξεζηψλ κεηά ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ Κιηκαθίσλ.
Γχλαληαη φκσο εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα εθηεινχλ Τπεξεζία ζηνλ νηθείν
Δπαγγεικαηηθφ Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ.
4. ε θάζε πεξίπησζε, νη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο ππνρξενχληαη λα
πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηαληαέμη (36) νθηάσξεο Τπεξεζίεο θαη’
εκεξνινγηαθφ έηνο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ζε απηνχο θαη νη
επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Οη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο δχλαληαη, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, λα
κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε Δπαγγεικαηηθή ή Δζεινληηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία.
Ζ κεηαθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε Αξρεγνχ Π..

Άπθπο 10
Βαθμολογική εξέλιξη Δθελονηών Πςποζβεζηών
1. Οη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο πξνάγνληαη ζηνπο βαζκνχο ηνπ Δζεινληή
Αξρηππξνζβέζηε θαη Δζεινληή Ππξνλφκνπ, φηαλ ζπκπιεξψλνπλ πέληε (5) έηε
Τπεξεζίαο ζε θάζε έλα απφ ηνπο αλσηέξσ βαζκνχο.
2. Οη βαζκνί απνλέκνληαη ζηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο κε απφθαζε ηνπ
Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Δζεινληηθήο ή ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ ππεξεηνχλ
θαη είλαη ηηκεηηθνί θαη άκηζζνη.
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Άπθπο 11
Ζθικέρ και ςλικέρ αμοιβέρ
1. ηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο απνλέκνληαη, γηα εμαηξεηηθέο πξάμεηο πνπ
ππεξβαίλνπλ ην θαιψο ελλννχκελν θαζήθνλ, νη πιηθέο θαη εζηθέο ακνηβέο πνπ
πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο Ππξνζβέζηεο. ε φ,ηη αθνξά ηε
δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν απνλνκήο απηψλ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κπνξεί
λα παξέρεηαη εθ’ άπαμ εηδηθή απνδεκίσζε ζηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο πνπ
έιαβαλ κέξνο ζηελ αληηκεηψπηζε κεγάισλ ππξθαγηψλ, εθηεηακέλσλ ζενκεληψλ
θαη άιισλ θαηαζηξνθψλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε πεξηνρή ηνπο θεξχρζεθε ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο.
3. ηα πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο εκέξαο Δζεινληηζκνχ, ε 5ε Γεθεκβξίνπ
θαζηεξψλεηαη σο εκέξα ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΄
ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ
Άπθπο 12
Απώλεια ιδιόηηηαρ Δθελονηή Πςποζβέζηη
1. Οη Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο ράλνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο ζην 65ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο.
2. Με απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο αθαηξείηαη ε ηδηφηεηα
ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. Γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ.
β. Γηα θαηαδίθε ζε πεξίπησζε ηέιεζεο πνηληθνχ αδηθήκαηνο.
γ. Γηα αδηθαηνιφγεηε άξλεζε εθηέιεζε Τπεξεζίαο.
δ. Γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
ε. Γηα αλάξκνζηε θαη απξεπή δηαγσγή εληφο θαη εθηφο Τπεξεζίαο θαη
ζη. Μεηά απφ επηζπκία ηνπ ηδίνπ.
3. ε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β, γ, δ θαη ε ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, δελ επηηξέπεηαη ε επαλάθηεζή ηεο.
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Άπθπο 13
Αναζηολή Ηδιόηηηαρ Δθελονηή Πςποζβέζηη
1. Με απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο αλαζηέιιεηαη ε ηδηφηεηα
ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο.
β. ε πεξηπηψζεηο κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ γηα ζπνπδέο.
γ. ε πεξηπηψζεηο καθξνρξφληαο αλαξξσηηθήο άδεηαο πέξαλ ησλ δχν (2)κελψλ.
δ. ε νπνηαδήπνηε άιιε αηηηνινγεκέλε πεξίπησζε.
2. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο Δζειφληξηεο Ππξνζβέζηξηεο κπνξεί λα επέιζεη αλαζηνιή
ηεο ηδηφηεηαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θχεζεο θαη ηεο γαινπρίαο, θαηφπηλ
πξνζθφκηζεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο – βεβαίσζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη
δελ δχλαηαη λα πξνζθέξεη εζεινληηθή ππεξεζία. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο
ζρεηηθήο βεβαίσζεο, πξνζθέξεη ππεξεζία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα
εθηεζεί ζε θηλδχλνπο πνπ δχλαληαη λα απεηιήζνπλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία
ηεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ πξνζθέξεη ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.
Άπθπο 14
Ποινέρ
1. Οη γεληθέο δηαηάμεηο πεξί πεηζαξρίαο, θαζνξηζκνχ ησλ πεηζαξρηθψλ
παξαπησκάησλ θαη βεβαίσζεο απηψλ, νη νπνίεο ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ην
κφληκν ππξνζβεζηηθφ, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο εζεινληέο ππξνζβέζηεο.
2. Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ επηζχξνπλ θαηψηεξεο πεηζαξρηθέο πνηλέο,
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ην κφληκν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ, ηηκσξνχληαη
κε αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δζεινληή Ππξνζβέζηε κέρξη έλα (1) έηνο.
Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ επηζχξνπλ αλψηεξεο πεηζαξρηθέο πνηλέο
ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηεο αθαίξεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δζεινληή
Ππξνζβέζηε ρσξίο δηθαίσκα επαλάθηεζεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Άπθπο 15
Ίδπςζη Δθελονηικών Πςποζβεζηικών Τπηπεζιών
1. Οη Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο δηαθξίλνληαη ζε Δζεινληηθνχο
Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο Α΄ θαη Β΄ Σάμεο θαη Δζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά
Κιηκάθηα.
2. Δζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί, ηδξχνληαη ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
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Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο πξνο ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. Με ηελ
ίδξπζε θάζε Δζεινληηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ ζπλίζηαηαη ζην
Ππξνζβεζηηθφ ψκα κία (1) νξγαληθή ζέζε Αλζππνππξαγνχ - Τπνππξαγνχ,
πνπ ηνπνζεηείηαη σο Γηνηθεηήο, κία (1) νξγαληθή ζέζε Ππξνλφκνπ, πνπ
ηνπνζεηείηαη σο Αλαπιεξσηήο απηνχ θαη κία (1) νξγαληθή ζέζε Ππξνζβέζηε
νδεγνχ.
3. Δζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα κπνξνχλ λα ηδξχνληαη ζε Ο.Σ.Α.
θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεψο ηνπο πξνο ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο,
κε απφθαζε Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
δχλαηαη λα ηνπνζεηεζνχλ έσο θαη ηξεηο (3)κφληκνη ππξνζβεζηηθνί Τπάιιεινη
κέρξη ηνλ βαζκφ ηνπ Ππξνλφκνπ απφ ηελ ππάξρνπζα νξγαληθή δχλακε ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
4. Δζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα κπνξνχλ λα ηδξχνληαη ζε Ηεξέο Μνλέο
θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο πξνο ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Παηδείαο Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
5. Δζεινληηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηδξχεηαη ζηνπο σο άλσ Φνξείο,
εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηo
άξζξν 18 ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ:
α. Γηα Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ Α΄ Σάμεο, ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
πιήξσο εμνπιηζκέλα πδξνθφξα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ηξηάληα (30)
Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο, απφ ηνπο νπνίνπο δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ λα είλαη
νδεγνί κε επαγγεικαηηθή άδεηα Γ΄ Καηεγνξίαο θαη άλσ.
β. Γηα Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ Β΄ Σάμεο, ηνπιάρηζηνλ έλα (1)
ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη κία (1) θνξεηή ππξνζβεζηηθή αληιία θαη είθνζη (20)
Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο, απφ ηνπο νπνίνπο επηά (7) ηνπιάρηζηνλ λα είλαη
νδεγνί κε επαγγεικαηηθή άδεηα Γ΄ Καηεγνξίαο θαη άλσ.
γ. Γηα Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ππξνζβεζηηθφ
φρεκα θαη δψδεθα (12) Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο, απφ ηνπο νπνίνπο νη ηέζζεξηο
(4) ηνπιάρηζηνλ λα είλαη νδεγνί κε άδεηα Β΄ Καηεγνξίαο θαη άλσ.
6. Με απφθαζε Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ
ησλ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Κιηκαθίσλ πνπ ηδξχνληαη ζε Ηεξέο Μνλέο.
7. Γηα ηελ ίδξπζε Δζεινληηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, απαηηείηαη ε
ππνβνιή ζην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πιήξνπο θαθέινπ κε έγγξαθα
ζηνηρεία, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο είλαη ζε
ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 18
ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
8. Οη Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη
επηρεηξεζηαθά ζηελ Δπαγγεικαηηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ζηελ πεξηνρή
ηεο νπνίαο εδξεχνπλ. Σα φξηα δξάζεο ηνπο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
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Γηνηθεηή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζηελ
πεξηνρή ηεο νπνίαο ππάγνληαη.
Άπθπο 16
Πποαγυγή, Τποβιβαζμόρ και Καηάπγηζη
Δθελονηικών Πςποζβεζηικών Τπηπεζιών
1. Δζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί Β΄ Σάμεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί θαη
ιεηηνπξγνχλ ζε Ο.Σ.Α. πξνάγνληαη ζε ηαζκνχο Α΄ Σάμεο, κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ
πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
2. Δζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα πνπ έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε
Ο.Σ.Α. πξνάγνληαη ζε Δζεινληηθνχο Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο Β΄ Σάμεο, κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νη Δζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί Α΄ ή Β΄
Σάμεο, φηαλ κεησζεί ε δχλακή ηνπο ζε πξνζσπηθφ θαη νρήκαηα θαη ε
θαηάζηαζε απηή δηαηεξεζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ έμη (6)
ζπλερφκελνπο κήλεο, ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο επφκελε θαηεγνξία ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαηαξγνχληαη Δζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί
ηαζκνί θαη Κιηκάθηα, φηαλ δελ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ή δελ
δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 18 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
5. ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο Δζεινληηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, νη
Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, κεηαθηλνχληαη ζε άιιε
Δπαγγεικαηηθή ή Δζεινληηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, αιιηψο ράλνπλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπο.
6. ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο Δζεινληηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ, νη
ππεξεηνχληεο κφληκνη ππξνζβεζηηθνί Τπάιιεινη ζεσξνχληαη ππεξάξηζκνη
κέρξηο φηνπ θαηαιάβνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ζε άιιε Τπεξεζία ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. ε πεξίπησζε θαηάξγεζεο Δζεινληηθνχ
Ππξνζβεζηηθνχ Κιηκαθίνπ, νη ηπρφλ ππεξεηνχληεο κφληκνη ππξνζβεζηηθνί
Τπάιιεινη επηζηξέθνπλ ζηηο ζέζεηο πνπ θαηείραλ πξηλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο.
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Άπθπο 17
Κίνηηπα δημιοςπγίαρ Δθελονηικών Πςποζβεζηικών ηαθμών και
Κλιμακίυν
Οη Ο.Σ.Α ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ Δζεινληηθέο
Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, ζα επηρνξεγνχληαη επηπιένλ θαη κέρξη 20% απφ ηηο
πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,
πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Άπθπο 18
Τποσπεώζειρ Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ
1. Οη Ο.Σ.Α. ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ ηδξχνληαη Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο
Τπεξεζίεο ππνρξενχληαη:
α. Να εμαζθαιίδνπλ θαη λα ζπληεξνχλ ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο θαη ηηο
θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαζψο θαη
ηηο αλαγθαίεο παξνρέο θνηλήο σθειείαο γηα ηε ζηέγαζε ησλ Δζεινληηθψλ
Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ.
β. Να εθνδηάδνπλ ηηο Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο κε θαηάιιεια,
πιήξσο εμνπιηζκέλα, ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ηνλ απαξαίηεην ινηπφ
εμνπιηζκφ. ε πεξίπησζε βιάβεο ή αλεπάξθεηαο ηνπ κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ ησλ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ θαη ησλ Δζεινληηθψλ
Ππξνζβεζηηθψλ Κιηκαθίσλ, κπνξνχλ λα εληζρχνληαη απφ ην Ππξνζβεζηηθφ
ψκα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ππξνζβεζηηθήο
Τπεξεζίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο εδξεχνπλ. Καηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο
ησλ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, κπνξεί λα γίλεη πξνζσξηλή
παξαρψξεζε ηνπ αλαγθαίνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ην Ππξνζβεζηηθφ
ψκα γηα ρξφλν κέρξη δψδεθα (12) κήλεο, κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ νηθείνπ
Ο.Σ.Α. λα πξνκεζεπηεί ηνλ εμνπιηζκφ απηφλ ζηνλ ίδην ρξφλν. Ζ αλσηέξσ
παξαρψξεζε δχλαηαη λα παξαηαζεί θαη πέξαλ ηνπ δσδεθακήλνπ, κε απφθαζε
ηνπ Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
γ. Να παξαρσξνχλ ζηελ Δζεινληηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ππξνζβεζηηθά
νρήκαηα θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
δ. Να ζπληεξνχλ θαη λα επηζθεπάδνπλ ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ηνλ ινηπφ
εμνπιηζκφ.
ε. Να ηνπνζεηνχλ ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα θαη λα παξέρνπλ λεξφ ζηνπο
Δζεινληηθνχο Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο θαη Δζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά
Κιηκάθηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 1590/1986 (ΦΔΚ 49Α΄).
δ. Να ιακβάλνπλ θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
παξαπάλσ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπαγγεικαηηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο εδξεχνπλ.
2. Οη Ο.Σ.Α. αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπλ ζε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο, ρνξήγεζεο
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πηλαθίδσλ θαη αζθάιηζεο ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ πνπ έρνπλ ζηελ
θαηνρή ηνπο θαη πξφθεηηαη λα δηαζέζνπλ ζηελ Δζεινληηθή Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία.
3. Οη Ο.Σ.Α. ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ Δζεινληηθέο
Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, έρνπλ ππνρξέσζε λα εγγξάθνπλ ζηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ ηνπο ηηο αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ νρεκάησλ
θαη κεραλεκάησλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ, φπσο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο, ζέξκαλζε, χδξεπζε, θσηηζκφο,
εμνπιηζκφο γξαθείνπ θ.η.ι.
4. Με απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζνξίδνληαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ Ηεξψλ Μνλψλ θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο, πξνθεηκέλνπ
λα ηδξπζεί Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην.
Άπθπο 19
Κηιπιακέρ Δγκαηαζηάζειρ, πςποζβεζηικά οσήμαηα και εξοπλιζμόρ
1. Με απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζνξίδνληαη:
α. Οη ειάρηζηνη απαηηνχκελνη ρψξνη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ν
εμνπιηζκφο ηνπο.
β. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
ηνπο σο θαη ηνπ ινηπνχ κεραλνινγηθνχ, ππξνζβεζηηθνχ θαη δηαζσζηηθνχ
εμνπιηζκνχ ησλ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ. Με βάζε ηηο
πξνδηαγξαθέο απηέο, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη Ηεξέο Μνλέο
πξνκεζεχνληαη ηα απαηηνχκελα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο
Δζεινληηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.
2. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη
ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη
ελδηαθεξφκελνη θνξείο γηα ηελ ίδξπζε Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ
Τπεξεζηψλ, πηζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπαγγεικαηηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία,
ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο ππάγνληαη.
3. Μεηά απφ πξφηαζε ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζε Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο, δχλαηαη λα παξαρσξείηαη ζηηο νηθείεο Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο
Τπεξεζίεο πξφζζεηνο ππξνζβεζηηθφο θαη δηαζσζηηθφο εμνπιηζκφο θαη λα
ζπληεξνχληαη ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπο
ζηα Ππξνζβεζηηθά πλεξγεία, εθφζνλ απηά δελ είλαη δπλαηφ λα ζπληεξεζνχλ
απφ ηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
4. Ηδηψηεο, ηδξχκαηα ή άιινη θνξείο, δχλαληαη λα δσξίδνπλ ζηνπο
Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ή ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα,
ππξνζβεζηηθφ θαη δηαζσζηηθφ εμνπιηζκφ γηα ηηο αλάγθεο Δζεινληηθήο
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, εθφζνλ απηφο πιεξνί ηηο αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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Άπθπο 20
Απμοδιόηηηερ ηυν Δθελονηικών Πςποζβεζηικών
Τπηπεζιών
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Δζεινληηθψλ Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη νη
αθφινπζεο:
α. Ζ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ, ε ιήςε θαη επηβνιή κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε
απηψλ θαη ε παξνρή βνήζεηαο πξνο δηάζσζε εθείλσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απ’
απηέο.
β. Ζ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνο αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη
δεκηψλ πνπ επέξρνληαη απφ πιεκκχξεο, ζεηζκνχο, θαηαξξεχζεηο, ζενκελίεο,
θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο.
γ. Ζ δηάζσζε θαη ε παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο ζε εγθισβηζκέλα άηνκα
ιφγσ ηξνραίσλ θαη άιισλ αηπρεκάησλ, ζε άηνκα πνπ εγθισβίζηεθαλ ζε
αλειθπζηήξεο ή άιινπο ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζε άηνκα πνπ
απνθιείζηεθαλ ζε νξεηλέο δπζπξφζηηεο πεξηνρέο.
δ. Ζ εηδνπνίεζε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ παζφλησλ απφ
ηηο παξαπάλσ αηηίεο ζε Ηδξχκαηα παξνρήο ηαηξηθήο ζπλδξνκήο ή πεξίζαιςεο.
ε. Ο έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ
Δπαγγεικαηηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαηά ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ππξφο ζε
ζπλνηθηζκνχο, εξγαζηήξηα, βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο
απνζήθεο εχθιεθησλ πιψλ, πνιπζχρλαζηα δεκφζηα θέληξα θαη ζεάκαηα,
λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζεξαπεπηήξηα θαη γεληθά εθεί φπνπ αλαθχπηνπλ θίλδπλνη
απφ ζπλσζηηζκφ ή ππξθαγηά. Ο αλσηέξσ έιεγρνο αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην
κφληκν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πνπ ππεξεηεί
ζηηο Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα λνκνζεζία ππξνπξνζηαζίαο.

Άπθπο 21
Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ Δθελονηικών Πςποζβεζηικών Τπηπεζιών
1. Ο Καλνληζκφο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηεμαγσγήο Τπεξεζίαο ζηηο
Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε Αξρεγνχ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
2. Οη Δζεινληηθνί Ππξνζβεζηηθνί ηαζκνί ιεηηνπξγνχλ ζε εηήζηα
εηθνζηηεηξάσξε βάζε ελψ ηα Δζεινληηθά Ππξνζβεζηηθά Κιηκάθηα δχλαληαη λα
ιεηηνπξγνχλ ζε εηήζηα ή επνρηθή εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο επνρηθήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο αλά πεξίπησζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ
ππξνπξνζηαζίαο θαη ινηπψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή
επηρεηξεζηαθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Κιηκαθίνπ.
3. ε πεξίπησζε κεγάινπ ζπκβάληνο, φηαλ ε δχλακε ησλ νξηζκέλσλ ζε
εθηέιεζε ππεξεζίαο Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ δελ επαξθεί γηα ηελ
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αληηκεηψπηζή ηνπ, θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ θαη άιινη Δζεινληέο
Ππξνζβέζηεο.
4. ε πεξίπησζε κεγάισλ ζπκβάλησλ, νη Δζεινληηθέο Ππξνζβεζηηθέο
Τπεξεζίεο ζπλδξάκνπλ ηηο αληίζηνηρεο Δπαγγεικαηηθέο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη,
εθφζνλ απηφ δεηεζεί.
5. Σα θαζήθνληα ηνπ Πξντζηακέλνπ Δζεινληηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ Κιηκαθίνπ
αζθεί ν αξραηφηεξνο απφ ηνπο κφληκνπο ππξνζβεζηηθνχο ππαιιήινπο πνπ
ππεξεηεί ζ’ απηνχο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί κφληκνο ππξνζβεζηηθφο
ππάιιεινο, ηα θαζήθνληα αζθεί ν αξραηφηεξνο απφ ηνπο Δζεινληέο
Ππξνζβέζηεο πνπ ππεξεηεί ζ’ απηφλ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηή ηεο νηθείαο Δπαγγεικαηηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.
6. Σα θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηή Δζεινληηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ θαη
Πξντζηακέλνπ Δζεινληηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ Κιηκαθίνπ θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άπθπο 22
Φίλοι ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ
1. ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ζπζηήλεηαη εηδηθή θαηεγνξία Δζεινληψλ, νη
νπνίνη θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Φίινη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο» θαη ζηελ νπνία
κπνξνχλ λα εληάζζνληαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ειηθίαο 15 εηψλ θαη
άλσ. Σα κέιε ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ ζπκκεηέρνπλ ζην επηρεηξεζηαθφ έξγν
ηνπ Π.. αιιά δχλαληαη λα παξέρνπλ εζεινληηθή Τπεξεζία ζε ππνζηεξηθηηθέο
δξάζεηο.
2. Με απφθαζε Αξρεγνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη
πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο θαη απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
«Φίινπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο» θαη δεκηνπξγείηαη Δηδηθφ Μεηξψν
θαηαγξαθήο ηνπο ζην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.

Άπθπο 23
Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ
Με απφθαζε Αξρεγνχ Π.. θαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ
Δζεινληψλ Ππξνζβεζηψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
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Άπθπο 24
Έναπξη ιζσύορ
Ζ ηζρχο ηνπ Νφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ θαηαξγνχληαη ν Νφκνο 1951/1991 (Α΄
84) θαη ην Π.Γ. 32/1992 (Α΄ 15).
Παξαγγέιινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο Νφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα

2011
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