
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "Καθιέρωση του θεσμού του εθελοντή 
πυροσβέστη"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το νομοσχέδιο αυτό καθιερώνεται στην Ελλάδα ο θεσμός 
του εθελοντή πυροσβέστη για ν' ανπμετωπισθούν ο< ανάγκες 
πυροπροστασίας σ' ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και να συ
μπληρωθεί η πυροπροστασία εκεί όπου είναι ανεπαρκής. Τοιου
τοτρόπως. με την εθελούσια συμμετοχή του πολίτη και με 
ελάχιστη δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου θα καθιερωθεί και 
στην Ελλάδα ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη, που έχει 
καθιερωθεί με επιτυχία σ' όλες τις Χώρες της Ε.Ο.Κ., θ' ανπ- 
μετωπισθούν τα οξύτατα προβλήματα πυροπροστασίας σ' όλη 
την ελληνική επικράτεια, θα προστατευθεί αποτελεσματικά κατά 
τον καλύτερο τρόπο το περιβάλλον και θα προαχθούν τα 
συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας 
γενικότερα.

Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 προσδιορίζονται:
α. Ο σκοπός καθιέρωσης του θεσμού του εθελοντή πυρο

σβέστη. που συνίσταται στην ενίσχυση της πυροπροστασίας 
που υπάρχει σήμερα με την εθελούσια συμμετοχή των πολιτών 
και την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας στην ελ
ληνική επικράτεια.

β. Ο προορισμός και η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη, 
που είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας 
των πολιτών και του κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, 
των θεομηνιών και πλημμυρών.

Με το άρθρο 2 καθορίζονται:
α ο τρόπος και ο τόπος σύστασης Εθελοντικών Πυροσβε

στικών Σταθμών και Κλιμακίων,
β. η διοικητική και επιχειρησιακή υπαγωγή αυτών και 
γ. η σύσταση δύο (2) θέσεων μόνιμου προσωπικού του 

Πυροσβεστικού Σώματος με την ίδρυση κάθε Εθελοντικού Πυ
ροσβεστικού Σταθμού Α' ή Β' Τάξης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, 
ως πυρήνες, θα εξασφαλίσουν την ορθολογική οργάνωση και 
λειτουργία των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλι
μακίων και θ' αποτελέσουν εγγύηση της αποστολής αυτών.

Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Εθελο
ντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων, που συνίστανται: 

α. στην κατάσβεση των πυρκαγιών, τη λήψη και επιβολή 
προληπτικών μέτρων κατά του κινδύνου που δημιουργείται από 
την επέκτασή τους και την παροχή βοήθειας προς διάσωση 
εκείνων που κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές.

β. Στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση 
των κινδύνων και ζημιών που προκαλούνται από τις θεομηνίες 
και γενικά από οποιαδήποτε φυσικά ή χημικά αίτια

γ. Στην παροχή πρώτων βοηθειών σ' εκείνους που πάσχουν 
από τα ανωτέρω ατυχήματα.

δ. Στον έλεγχο εοαρμογής των προληπτικών μέτρων που 
υποδεικνύονται απο την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρε
σία στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.

Με το (άρθρο 4 καθορίζεται η προέλευση των εθελοντών 
πυροσβεστών:

Ειδικότερα ορίζει ότι οι εθελοντές πυροσβέστες προέρχονται 
από άρρενες η θηλεις πολίτες, που κατοικούν μόνιμα στο δήμο 
ή την κοινότητα ή στην περιοχή του συνδέσμου κοινοτήτων 
που εδρεύει ο Εθελοντικέ*: Πυροσβεστικός Σταθμός ή το 
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμέικιο και έχουν τα ποροκάτω 
προσόντα:

α Ηλικία 18-55 ετών και 
β. Καλή υγεία
Με το άρθρο 5 επιβέιλλεται εκπαίδευση στους εθελοντές 

πυροσβέστες από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος 
για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής τους.

Με το (άρθρο 6 καθορίζοντα οι υποχρεώσεις των δήμων και 
κοινοτήτων στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικοί 
Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Κλιμέικια που συνίστανται:

α. Στον εφοδιασμό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθ
μών με κατάλληλο, πλήρως εξοπλισμένα, πυροσβεστικά οχή
ματα και τον απαοαιτητο μηχανικό εξοπλισμό.

β. Στη στέγαση των Σταθμών αυτών σε κατέιλληλα κτίρια με 
τις απαραίτητες τηλεφωνικές συσκευές και συστήματα συνα
γερμού.

γ. Στη παροχή των ειδών ιματισμού και εξαρτύσεως στους 
εθελοντές πυροσβέστες της περιοχής τους.

δ. Στην τοποθέτηση πυροσβεστικών υδροστομίων και την 
παροχή νερού στους Εθελοντικούς Πυρσβεσπκούς Σταθμούς 
της περιοχής τους.

ε. Στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραπάνω 
Πυροσβεστικών Σταθυών και Κλιμακίων.

Με το άρθρο 7 επιβέιλλεται η υποχρέωση: 
α Στους εργοδότες να μην εμποδίζουν την απουσία των 

εθελοντών πυροσβεστών, που απασχολούνται στην επιχείρησή 
τους σε περιπτώσεις που καλούνται για επέμβαση σε πυρκαγιά 
ή (άλλο συμβάν της καθ' ύλην αρμοδιότητάς τους.

Με το άρθρο 8 παρέχονται τα παρακάτω κίνητρα προσέλευ
σης πολιτών, ως εθελοντών πυροσβεστών για την επιτυχία του 
θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη, επειδή για πρώτη φορά 
καθιερώνεται στην Ελλάδα:

α. Προτίμησης κατά τους διαγωνισμούς για κατάταξη στο 
Πυροσβεστικό Σώμα.

β. Εισόδου δωρεάν στις αίθουσες δημόσιων θεαμάτων και 
τους αθλητικούς χώρους της περιοχής ευθύνης του Εθελοντι
κού Πυροσβεστικού Σταθμού ή Κλιμακίου, που υπηρετούν.

γ. Απονομής ηθικών και υλικών αμοιβών, που απονέμονται 
και στους επαγγελματίες πυροσβέστες.

δ. Εκπτωσης σε ποσοστό 20% στο φόρο εισοδήματος που 
τους αναλογεί κατ' έτος μέχρι ποσού 100.000 δραχμών, ανα- 
λογούντος φόρου εισοδήματος.

ε. Καταβολής ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό των Ε
θελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων για αντιμε
τώπιση έκτακτων αναγκών.

Με το άρθρο 9 ρυθμίζονται θέματα ασφαλιστικής κέιλυψης 
των εθελοντών πυροσβεστών σε περιπτώσεις ατυχημάτων, που 
πιθανόν να συμβούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους. 
Ειδικότερα για τα ατυχήματα αυτά παρέχεται στους Εθελοντές 
Πυροσβέστες πλήρης:

α ασφαλιστική κάλυψη και
β. νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Με το άρθρο 10 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης π.δ/των, 

μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών 
και Δημόσιας τάξης, με τα οποία να ρυθμίζονται θέματα οργά
νωσης και λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθ
μών και Κλιμακίων.

Τέλος με το (άρθρο 11 παρέχεται εξουσιοδότηση: 
α Στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Δημόσιας 

Τάξης με κοινή απόφασή τους, που θα δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

(1) να ιδρύουν Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α' 
ή Β' Τέιξης και

(2) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις ίδρυσης Πυροσβεστικών 
Κλιμάκιων.

β. Στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος να ιδρύει Εθελο
ντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με απέχρασή του, που θα δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 18 της 5 Φεβρουάριου 1991, ώρα 6 00
μμ-

Συνεδρίασε το τμήμα Β' της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής, Επίτιμος Αντιπρόε
δρος του Αρείου Πάγου, Α. Φαρμόκης, Σύμβουλος Επικράτειας, 
Κ. Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ., Γ. Πατρινέλης, νομικός σύμβουλος 
του Κράτους, Π. Μποάρας, πρόεδρος εφετών Δ Δ., Γ, Παπα- 
μεντζελόπουλος, πάρεδρος ΣτΕ (εισηγητής) και Κ. Λυμπερό- 
πουλος, εφέτης και επεξεργάστηκε σχέδιο νομού του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης με τίτλο:

'Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη' 
Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι X. Πλουμής, αρεοπα

γίτης και Γ. Λεβέντης, αναπληρωτής καθηγητής πανεπιστημίου, 
λόγω κωλύματος.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρεθηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργού Κ. Γαλανόπου- 

λος.
Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και 

διετύπωοε τις εξής παρατηρήσεις:
Α. Γενικές παρατηρήσεις
1. Όπου μνημονεύονται αριθμοί νόμων να παρατίθεται σε 

παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, το τεύχος και ο αριθμός 
του φύλλου της Εφ. Κυβ. λ χ. 1590/1986 (Α.49).

2. Γίνεται μεγάλη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο 
(σε όλα τα άρθρα). Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τις λέξεις 
Εθελοντής Πυροσβέστης', στις οποίες ενδείκνυται η αντικα
τάσταση των αρχικών κεφαλαίων, γραμμάτων με μικρά.

Β. Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 1:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής:
'Σκοπός και αποστολή'.
β) Στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: 'Ελληνική', 
γ) Στους στίχους 3-6 η πρόταση: 'Προορισμός... πλημμυρών', 

να διατυπωθεί ως εξής: 'Προορισμός και αποστολή του εθε
λοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής 
των πολιτών, ως και της περιουσίας αυτών και του κράτους 
κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημμυρών και των λοιπών 
θεομηνιών".

δ) Το περιεχόμενο του άρθρου ως έχει να αριθμηθεί ως 
παράγραφος με αριθμό 1 και να προστεθεί νέα παράγραφος 
με αριθμό 2 και το εξής περιεχόμενο: Ίο έργο του εθελοντή 
πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο'.

2. Στο άρθρο 2:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: 
"Εθελοντικοί πυροσβεστικοί σταθμοί και κλιμάκια', 
β) Στην παρ. 1, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'αυτών', να 

τεθεί η λέξη: 'κοινοτήτων·.
γ) Στην παρ. 2. δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'συστήνεται' 

να τεθεί η λέξη: 'συνιστάται'.
δ) Στην παρ. 3. δεύτερο στίχο, να απαλειφθεί το "ως".
3. Στο άρθρο 3:
α) Στον πρώτο στίχο και προ της λέξης: 'πάντοτε', να 

προστεθεί η λέξη: 'ασκούμενες'.
β) Στην περ. α, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'δημιουργεί- 

ται". να τεθεί η λέξη: 'προκαλείταΓ και στον τρίτο στίχο αντί 
των λέξεων: 'από τις πυρκαγιές' να τεθεί: 'επ' αυτές".

γ) Στην περ. β. δεύτερο στίχο, η φράση: 'προκαλούνταε_ 
καταρρεύσεις', να διατυπωθεί ως εξής: 'επέρχονται οπό πλημ
μύρες. καταρρεύσεις, θεομηνίες'.

δ) Η περ. γ να διατυπωθεί ως εξής: Ή παροχή πρώτων 
βοηθειών στους παθόντες από τις ανωτέρω αιτίες και η άμεση 
διακομισή τους σε νοσοκομεία ή κλινικές'.

ε) Στην περ. δ, στους στίχους 6-9, η πρόταση: Ή τελευταία... 
πυροπροοτασώ'. να διατυπωθεί ως έξης: Ό ανωτέρω έλεγχος 
ασκείται μόνο από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, 
που υπηρετεί στους εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς, 
σύμφωνα με την εκαστοτε ισχυουσα νομοθεσία για την πυρο
προστασία'.

4. στο άρθρο 4:

α) Στην παρ 1, περ. β, αντί των λέξεων: 'τοπικό Νοσοκομείο' 
vc τεθεί η λέξη: 'νοσοκομείο'.

β) Στην παρ. 2, πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 'υπήρξαν', να 
τεθεί η λέξη: 'διετέλεσανη

5. Στο άρθρο 5:
α) Στην παρ. 1, πρώτο στίχο, αντί των λέξεων: 'προτού... 

καθήκοντα', να τεθούν οι λέξεις: 'πριν αναλάβουν την εκτέλεση 
πυροσβεστικών καθηκόντων".

β) Η παρ. 2 να διατυπωθεί ως εξής: 'Μετά 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 πυροσβε
στικό κλιμάκιο, που θα υπηρετούν'.

6. Στο άρθρο 6:
α) Στην παρ. 1, περ. α, στο δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 

'μηχανικό', να τεθεί η λέξη: 'μηχανολογικό', στον τέταρτο στίχο 
αντί της λέξης: 'δύνανταΓ να τεθεί η λέξη: 'μπορεί' και στους 
στίχους 6-11 η πρόταση: 'Παραχώρηση... αυτού' να διατυπωθεί 
ως εξής: 'Κατά την έναρξη λειτουργίας των εθελοντικών πυ
ροσβεστικών σταθμών μπορεί να γίνει με την ίδια διαδικασία 
προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλι
σμού από το Πυροσβεστικό Σώμα για χρόνο μέχρι δώδεκα (12) 
μηνών, με την υποχρέωση του οικείου δήμου ή κοινότητας ή 
συνδέσμου κοινοτήτων να προμηθευτεί τον εξοπλισμό αυτόν 
στον ίδιο χρόνο'.

β) Στην παρ. 1, περ. β, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 
'συσκευές', να τεθεί η λέξη: 'εγκαταστάσεις·.

γ) Στην παρ. 1, περ. γ, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 
'περιοχής', να τεθεί η λέξη: 'περιφέρειας'.

δ) Στην παρ. 1, περ. δ, πρώτο στίχο, να απαλειφθούν οι 
εντός κομμάτων λέξεις: 'ως άνω' και τα κόμματα.

ε) Στην παρ. 2, πρώτο στίχο, αντί της λέξης: 'μηχανικό', να 
τεθεί η λέξη: 'μηχανολογικό'.

στ) Στην παρ. 3, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'υποχρεού- 
νταΓ να τεθούν οι λέξεις: 'έχουν υποχρέωση'.

ζ) Στην παρ. 4 στον πρώτο στίχο αντί της λέξης: 'μηχανικό' 
να τεθεί η λέξη: 'μηχανολογικό' και στο δεύτερο στίχο να 
απαλειφθεί η λέξη: Ελληνικό'.

7. Στο άρθρο 7 στον πρώτο στίχο η φράση: Όι εργοδότες... 
Πυροσβεστών' να διατυπωθεί ως εξής: 'Ot εργοδότες έχουν 
υποχρέωση να επιτρέπουν τη συμμετοχή στο πυροσβεστικό 
έργο των εθελοντών πυροσβεστών', και στους στίχους 4-5 η 
φράση: 'που απασχολούνται... εργασία τους' να διατυπωθεί ως 
εξής: 'της απασχόλησής τους στα πυροσβεστικά τους καθή
κοντα θεωρουμένου ως χρόνου απασχόλησης στην κύρια ερ
γασία τους".

8. Στο άρθρο 8:
α) Στην ncp. 1, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'προτιμούνταΓ 

να τεθεί η λέξη: 'προτιμώνταΓ.
β) Στην παρ. 2, δεύτερο στίχο, αντί του άρθρου: 'τους', να 

τεθεί: 'στους'.
γ) Στην παρ. 3 στον πρώτο στίχο η φράση: Άπονέμονται... 

Πυροσβέστες' να διατυπωθεί ως εξής: 'Στους εθελοντές πυ
ροσβέστες απονέμονταΓ και στον τρίτο στίχο να απαλειφθεί η 
λέξη: 'Ελληνικό·.

δ) Στην παρ. 4 οι στίχοι 1-6 με περιεχόμενο: 'Παρέχεται... 
παραγράφου' να διατυπωθούν ως εξής: "Στους εθελοντές πυ
ροσβέστες. που συμπληρώνουν έξι (6) μήνες υπηρεσία το έτος, 
παρέχεται, ετησιως. έκπτωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό 
(20%) επί του φόρου εισοδήματος και μέχρι ποσού αναλογού- 
ντος φόρου εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. Το ποσό αυτό 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οι
κονομικών. Η συμπλήρωσή της ανωτέρω υπηρεσίας·.

ε) Στην παρ. 5 στο δεύτερο στίχο να τεθεί κόμμα μετά τη 
λέξη: 'Σώματος' και αντί της λέξης: 'δυνατοί' να τεθεί η λέξη 
'μπορεί' και στους στίχους 4-5 η φράση: για την αντιμετώπιση... 
η περιοχή τους' να διατυπωθεί ως εξής: 'που έλαβε μέρος 
στην αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών και εκτεταμένων θεο
μηνιών εφ οσον η περιοχή τους'.

9. Στο άρθρο 9:
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α) Στην παρ. 1 στον πρώτο στίχο να τεθεί κόμμα μετά τη 
λέξη: 'ατυχήματος' και το άρθρο: ’τους' και « στίχο» 3-5 να 
διατυπωθούν ως εξής: ’το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε 
χώρα κατά την κύρια απασχόλησή τους, εξαιτίας αυτής και για 
αυτή, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται από τις σχετικές 
διατάξεις που διέπουν το φορέα της κύριας απασχόλησής 
τους’.

β) Η παρ. 2 να διαγράφει γιατί δεν μπορεί να γίνει καμιά 
πρόβλεψη σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα στο νόμο αυτόν 
και η παρ. 3, αφού διαγράφει η λέξη: Ελληνικού" στον πρώτο 
στίχο, να αριθμηθεί ως παρ. 2.

10. Στο άρθρο 10 στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: "Τάξης" 
να προστεθεί: "και κλιμακίων", στον πέμπτο στίχο να απαλει- 
φθούν οι λέξεις: "Εθελοντικών Πυροσβεστικών" και στον έκτο 
στίχο μετά τη λέξη: προσωπικού "να προστεθεί η λέξη: αυτών".

11. Στο άρθρο 11, παρ. 1, η περ. β να διαγράφει γιατί έγινε 
σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 10 και το υπόλοιπο περιεχόμενο 
του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής:

"1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο
μικών, και Δημόσιας 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 ε
θελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια".

Αθήνα 5 Φεβρουάριου 1991 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γ. ΒΟΛΤΗΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Καθιέρωση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη 

Άρθρο 1
Σκοπός καθιέρωσης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη 

και αποστολή αυτού

Σκοπός καθιέρωσης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη 
είναι η ενίσχυση της υπάρχουσας πυροπροστασίας με την 
εθελούσια συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των 
αναγκών πυροπροστασίας στην ελληνική επικράτεια Προορι
σμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια 
και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και 
του κράτους κατά των κινδύνων του πυράς, των θεομηνιών και 
των πλημμυρών.

Άρθρο 2
Σύσταση, υπαγωγή και διάκριση Εθελοντικών Πυροσβεστι

κών Σταθμών και Κλιμακίων

1. Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Κλιμάκια συνιστώνται 
σε δήμους, κοινότητες ή συνδέσμους αυτών κατά τον τρόπο 
που ορίζουν τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος και υπάγονται 
διοικητικό 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 σι>- 
στήνεται στο Πυροσβεστικά Σώμα μία (1) οργανική θέση αν- 
θυποπυρσγαύ-υποπυραγού που τοποθετείται ως διοικητής και 
μία (1) οργανική θέση πυρονόμου, που τοποθετείται ως ανα
πληρωτής αυτού.

3. Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Σταθμού α υπηρετούντες στις παραπάνω οργανικές θέσεις 
θεωρούνται ως υπεράριθμοι μέχρις ότου καταλάβουν κενές 
οργανικές θέσεις.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών 

και Κλιμακίων

Οι αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών 
και Κλιμακίων, 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 προ
ληπτικών μέτρων κατά του κινδύνου που δημιουργειται από την 
έπεκτασή τους και η παροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων 
που κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές.

β. Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση των 
κινδύνων και ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, πλημ
μύρες, καταρρεύσεις και γενικά από οποιαδήποτε φυσικά ή 
χημικά αίτια.

γ Η παροχή πρώτων βοηθειών σ’ εκείνους που πάσχουν 
από τα ανωτέρω δυστυχήματα και η άμεση διακόμισή 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 ευφλέ- 
κτων υλών, πολυσύχναστα δημόσια κέντρα και θεάματα, νοσο
κομεία, κλινικές, θεραπευτήρια και γενικά εκεί όπου ανακύπτουν 
κίνδυνοι από συνωστισμό ή πυρκαγιά. Η τελευταία αυτή αρμο
διότητα ασκείται μόνο από το προσωπικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος που υπηρετεί στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς 
Σταθμούς και εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουοα 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 Πυροσ
βεστικό Κλιμάκιο και έχουν τα παρακάτω προσόντα:

α Ηλικία 18-55 ετών και
β. Καλή υγεία που πιστοποιείται από το πλησιέστερο τοπικό 

νοσοκομείο.
2. Οι εθελοντές πυροσβέστες, που υπήρξαν στο παρελθόν 

μόνιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλος μπορούν να διατηρήσουν την 
ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μέχρι το 65ο έτος της 
ηλικίας τους.

Άρθρο 5
Εκπαίδευση εθελοντών πυροσβεστών

1. Οι εθελοντές πυροσβέστες προτού να εκτελέσουν πυ
ροσβεστικά καθήκοντα εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά 
από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Στόματος που υπηρετούν 
με απόσπαση στον Εθείλοντικό Πυροσβεστικά Σταθμά ή το 
Εθελοντικό Πυροσβεστικά Κλιμάκιο.

2. Μετά από την περάτωση της εκπαίδευσης και αφού 
διαπιστωθεί η ικανότητα των εκπαιδευθέντων, εφοδιάζονται με 
ειδική κάρτα, που πιστοποιεί την ιδιότητά τους και αναλαμβά
νουν τα καθήκοντα τους στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθ
μό ή το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, που υπηρετούν.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις δήμων και κοινοτήτων

1. Οι δήμος « κοινότητες ή σύνδεσμοι κοινοτήτων, έπους 
οποίους ιδρύονται Εθελοντικοί Πυροσβέστικοί Σταθμοί ή Κλι
μάκια, αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α. Να εφοδώζοςτν τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθ
μούς με κατάλληλα, πλήρως εξοπλισμένα, πυροσβεστικά οχή
ματα και τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό. Σε περίπτωση


