ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Σε περίπτωση πυρκαγιάς
καλέστε
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Σ

κοπός του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη που καθιερώθηκε στη Χώρα μας σύμφωνα με το
Ν.1951/1991 «Καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄84)
είναι η ενίσχυση της υπαρχούσης πυροπροστασίας με την εθελουσία 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 πλημμυρών και των λοιπών θεομηνιών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Το έργο του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια ιδρύονται σύμφωνα με το Π.Δ. 32/1992 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων» (ΦΕΚ Α΄ 15) σε Δήμους,
Κοινότητες ή Συνδέσμους Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον εξασφαλίζουν τους απαραίτητους
χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς επίσης τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•
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.
•
Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β΄ Τάξης ιδρύεται, εφόσον οι φορείς αυτοί διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα, μία (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.
•
Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ιδρύεται εφόσον οι, ως άνω, φορείς διαθέτουν δέκα (10) τουλάχιστον Εθελοντές Πυροσβέστες με τα ανάλογα βασικά φορητά μέσα πυρόσβεσης όπως αυτά καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 8281 Φ.101.4/17-04-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β ΄ 291).
Τα όρια δράσης των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της
Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή της οποίας υπάγονται.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ
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:
•
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 από
αυτές.
•
Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών που επέρχονται από
πλημμύρες, καταρρεύσεις, θεομηνίες και γενικά από οποιαδήποτε φυσικά ή χημικά αίτια.
•
Η παροχή πρώτων βοηθειών στους παθόντες από τις ανωτέρω αιτίες και άμεση διακομιδή τους σε
νοσοκομεία ή κλινικές.
•
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 ευφλέκτων 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.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν άτομα ηλικίας 18-55 ετών που κατοικούν μόνιμα
στο Δήμο ή στην Κοινότητα που εδρεύει Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ή σε άλλη Κοινότητα ή Οικισμό που απέχει από την έδρα της Υπηρεσίας μέχρι 10χλμ. και υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσης
στην Υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες διακρίνονται σε μάχιμους και οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Η αναλογία
των μαχίμων προς τους οδηγούς είναι 2:1.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη 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 υγείας τους.
β. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για οδηγούς.
Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή του οποίου θα υπηρετήσουν και επιλέγει τους καταλληλότερους από αυτούς.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αφαιρείται η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη:
•
Για λόγους υγείας.
•
Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος.
•
Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας.
•
Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και
•
Μετά από επιθυμία του ιδίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες πριν αναλάβουν την εκτέλεση πυροσβεστικών καθηκόντων εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά στην έδρα της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή στην Πυροσβεστική Σχολή
από Υπαλλήλους του Πυροσβεστικούς Σώματος. Η Βασική Εκπαίδευση πραγματοποιείται σε 25 συνεχόμενες ημέρες με καθημερινή διάρκεια 3 ώρες ήτοι 75 ώρες συνολικά και γίνεται στα εξής θέματα:
•
Πυροπροστασία – Πρόληψη πυρκαγιών,
•
Πυρόσβεση – Διασώσεις,
•
Πρώτες Βοήθειες,
•
Χειρισμός μηχανημάτων – συσκευών – αντλιών.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης των Εθελοντών Πυροσβεστών καταρτίζεται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύει για όλες τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, όπου
υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθηση αυτής από τους Εθελοντές Πυροσβέστες.
Μετά από την περάτωση της εκπαίδευσης και αφού πιστοποιηθεί από τους εκπαιδευτές τους η διαγωγή
τους και 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 θα υπηρετούν. Η ιδιότητά τους αποκτάται από της επιδόσεως σε αυτούς της Ειδικής Κάρτας. Κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης και μέχρι την επίδοσή της είναι Δόκιμοι.
Στη συνεχεία υποχρεούνται να παρέχουν τέσσερις (4) υπηρεσίες κάθε μήνα.
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.

Η παραγωγή και εκτύπωση του φυλλαδίου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του Υπουργείου
Εσωτερικών στα πλαίσια του έργου «Υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη στρατηγική
ανάπτυξη του ενεργού πολίτη μέσω του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη», στο ενταγμένο υποέργο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ», το έτος
2009.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες προάγονται στους βαθμούς του Αρχιπυροσβέστη και Πυρονόμου, όταν συμπληρώνουν πέντε (5) έτη Υπηρεσίας σε κάθε ένα από τους ανωτέρω βαθμούς.
Οι βαθμοί απονέμονται στους Εθελοντές Πυροσβέστες με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπηρετούν.
Οι βαθμοί των Εθελοντών Πυροσβεστών είναι τιμητικοί και άμισθοι.
ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
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.

•

•

•

•

•

•

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
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 Εσωτερικών.
Στους Εθελοντές Πυροσβέστες παρέχεται το δικαίωμα εισόδου δωρεάν στις αίθουσες δημοσίων θεαμάτων και στους αθλητικούς χώρους της περιοχής ευθύνης του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού
που υπηρετούν.
Στους Εθελοντές Πυροσβέστες, που συμπληρώνουν έξι (6) μήνες υπηρεσία το έτος, παρέχεται ετησίως
έκπτωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) επί του φόρου εισοδήματος και μέχρι ποσού αναλογούντος φόρου 300€. Το ποσό αυτό μπορεί να 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 καθήκοντά τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να παρέχεται εφ’ άπαξ ειδική αποζημίωση στο εθελοντικό προσωπικό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων που έλαβε μέρος στην αντιμετώπιση
μεγάλων πυρκαγιών και εκτεταμένων θεομηνιών, εφ’ όσον η περιοχή τους έχει κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σε περίπτωση ατυχήματος, που θα συμβεί κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές
Πυροσβέστες καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, 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.
Με δαπάνη του Δημοσίου 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.

VOLUNTEER FIREFIGHTERS
The aim of establishing the institution of volunteer firefighters is the reinforcement of the already fireprotection
(L.1951/1991), against fire, floods and other disasters within the framework of the Hellenic Fire Service. Their work
is honorary and unsalaried.

THE FOUNDATION OF VOLUNTEER FIRESTATIONS AND ECHELONS
They are founded according to the P.D. 32/1992 in municipalities, communities, after their application, since the
facilities are provided by them. There are three types of these stations according to the number of fire vehicles
and personnel available.

ACQUIRING VOLUNTEER CAPACITY
Volunteer capacity is acquired by citizens who reside permanently in the municipality or the community where
there is the Volunteer Fire Service and the distance of their residence is no longer than 10 kilometers. Their age
varies between 18 and 55 years of age.
There are two categories of the volunteers: the drivers and the fighters. The proportion is 2/1. Their capacity is
acquired by being handed over the card of volunteer.
An application is submitted by the individuals with the following documents:
•
Document from the local hospital for good health
•
Certification of elementary School
•
Driving license for the drivers
Loss of volunteer property:
•
For health reasons
•
For conviction in case of committing penal oﬀense
•
For unjustifiable denial of performing their duties
•
For inadequate performance of their duties
•
After the wish of individual him/herself

TRAINING
The volunteer firefighters are trained both in theory and in practice in the city where they are going to do their
service. On completing their training and since they are certified they take over their duties and are obliged in a 8
hour shift, for 4 times a month.

RANK
Firefighters are promoted in the rank of fire sergeant and warrant oﬃcer after completing 5 years in each of the
above ranks.

MOTIVES FOR VOLUNTEERS
•
•
•
•

They are preferred for enrolment in joining the Fire Corps as permanent employees in a percentage 20% of
the hired ones
They are entitled to attend public spectacles without charge
When completing 6 years in service there is a discount in their income tax until 300€
A recompense in granted to the volunteers who took part in coping with great fires

INSURANCE
•
•

In case of accident in performing their duty, they are covered by their main insurance vehicle
The volunteers, who are not insured, are given both hospital and medical treatment, once they are injured
during their service

In case of fire call
FIRE SERVICE OF GREECE
Web Portal: http://www.fireservice.gr
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