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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συγκρότηση των καθ’ ύλην αρμόδιων Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

2

Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη και συναφή θέματα
εθελοντών πυροσβεστών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 181/285321
(1)
Συγκρότηση των καθ’ ύλην αρμόδιων Τριμελών
Επιτροπών Ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 24
του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
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σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32),
β. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45),
γ. των άρθρων 13 και 38 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
ε. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων τις καθ’ ύλην αρμόδιες Τριμελείς Επιτροπές
της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4235/2014 (Α΄32 ), ως
ακολούθως:
Α. Επιτροπή Ενστάσεων Τομέα Ζωοτροφών
αα) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών
Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
υπάλληλο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,
ββ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή υπάλληλο της
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων,
γγ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Συστημάτων
Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή υπάλληλο της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής.
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Β. Επιτροπή Ενστάσεων Τομέων Τροφίμων και Ζωικών
Υποπροϊόντων
αα) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως Πρόεδρο, με
αναπληρωτή υπάλληλο της Διεύθυνσης Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων,
ββ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Προστασίας των
Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Ελέγχων και Επιθεωρήσεων,
γγ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών
Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Γεωργίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
υπάλληλο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων
Γαιών, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
Γ. Επιτροπή Ενστάσεων Τομέων Υγείας και Προστασίας
των Ζώων
αα) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως
Πρόεδρο, με αναπληρωτή υπάλληλο της Διεύθυνσης
Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων,
ββ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή υπάλληλο της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας,
γγ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και
Βοσκήσιμων Γαιών, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή υπάλληλο της ίδιας
Διεύθυνσης.
2. Η θητεία του Προέδρου και των μελών των Τριμελών
Επιτροπών Ενστάσεων ορίζεται διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 55010 οικ. Φ.109.1
(2)
Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133).
γ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 161).
2. Την υπό στοιχεία 5220/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/14-10-2021
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του
Ειδικού Φορέα «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα
έτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας - Διάκριση
1. Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν
Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών, που διαμένουν
μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον
τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως
αυτές ρητά εξειδικεύονται στο άρθρο 16 του ν. 4029/
2011 (Α΄ 245).
2. Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα
με τα προσόντα τους, στις εξής δύο (2) κατηγορίες προσωπικού: α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και β) οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του
εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην πλησιέστερη
επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής
στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας,
η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
β) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων
διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψήφιου εθελοντή.
Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν
μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
γ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
δ) Φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης
Β΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους Εθελοντές
Πυροσβέστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων μηχανημάτων).
ε) Έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα
αρμόδιας ΔΟΥ.
στ) Ειδικότερα, για τους πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι αα) δια-
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μένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και ββ) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα θα πιστοποιείται με
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας [παρ. 1 του άρθρο 9 του
ν. 4027/2011 (Α΄233)], που χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
ζ) Για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων: (α) παθολόγου, (β) καρδιολόγου και (γ) ψυχιάτρου,
είτε από Δημόσιους Φορείς είτε από ιδιώτη ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Στην Ιατρική Γνωμάτευση αναγράφεται υποχρεωτικά η ομάδα αίματος του υποψηφίου. Για
όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων
μετά την απόκτηση της εθελοντικής τους ιδιότητας, ισχύουν, επιπλέον, οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4029/
2011 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 52/2020
(Α΄ 115) σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
προκειμένου να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων - μηχανημάτων.
Σε περίπτωση που από τις ανωτέρω γνωματεύσεις
προκύπτουν ζητήματα αμφισβήτησης ως προς την αιτιολόγηση της κατάστασης υγείας των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών, τότε ο φάκελος με τις σχετικές
ιατρικές γνωματεύσεις - βεβαιώσεις - πιστοποιητικά, θα
αποστέλλεται για τελική κρίση στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα
παρέχει την αναγκαία γνωμοδότηση ή διευκρινίσεις ή
τυχόν υποδείξεις για άλλες αναγκαίες ενέργειες.
η) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4029/2011
(Α΄ 245) κωλύματα.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στην οποία θα δηλώνεται ότι: αα) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ββ) δεν έχουν την ιδιότητα του
πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
2. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπεύθυνων
δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι
δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικά
σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών
επιφέρει ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.
3. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού Μητρώου
(για δικαστική χρήση) κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 2458/
22.2.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης
(Β΄ 267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 92605/
20.9.2005 όμοια (Β΄ 1334).
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Άρθρο 3
Παύση, αφαίρεση, αναστολή και δυνατότητα
επανάκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη
1. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη παύει με τη
συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας
του.
2. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αφαιρείται
στις εξής περιπτώσεις:
α. Για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν επιτρέπουν
την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Στην περίπτωση αυτή οι σοβαροί λόγοι υγείας, πρέπει
να αποδεικνύονται κατόπιν γνωμάτευσης, από ιατρό με
ειδικότητα ανάλογη της πάθησης και η τελική κρίση της
σωματικής ή ψυχικής υγείας του να γίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος
που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
β. Για αμετάκλητη καταδίκη για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε
διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών
Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
γ. Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας.
δ. Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.
ε. Για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός υπηρεσίας.
στ. Μετά από επιθυμία του ιδίου.
3. Δεν επιτρέπεται η επανάκτηση της ιδιότητας του
εθελοντή πυροσβέστη στην περίπτωση κατά την οποία η
παύση της έχει επέλθει για τους λόγους που αναφέρονται
στις περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου.
4. Προκειμένου να ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εθελοντών πυροσβεστών, οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούσαν εθελοντές πυροσβέστες,
οι οποίοι προσλαμβάνονται ή κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ή δόκιμοι πυροσβέστες/ανθυποπυραγοί αντίστοιχα,
υποχρεούνται να υποβάλλουν ονομαστικές καταστάσεις
με βαθμό, Μητρώο κ.α. και την ημερομηνία πρόσληψης/
κατάταξης αυτών, προκειμένου να αφαιρεθεί η ιδιότητά
τους σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 16
και το άρθρο 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245). Στη συνέχεια
αυτοί θα διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (εφαρμογή Εθελοντών).
5. Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αναστέλλεται
στις εξής περιπτώσεις:
α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
β. Σε περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό για σπουδές.
γ. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας
πέραν των δύο (2) μηνών.
δ. Σε περίπτωση καταδίκης έστω και με οριστική
απόφαση για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα
κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων,
όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό
κατάταξης.
ε. Σε οποιαδήποτε άλλη αιτιολογημένη περίπτωση.
Για τις εθελόντριες πυροσβέστριες, ειδικά, η ιδιότητα
μπορεί να αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα της
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κύησης και της γαλουχίας και μέχρι τη συμπλήρωση
ενός (1) έτους από το τοκετό, ύστερα από προσκόμιση
βεβαίωσης τοκετού. Σε κάθε περίπτωση δεν προσφέρει
υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
6. Στην περίπτωση αναστολής της ιδιότητας του εθελοντή, το χρονικό διάστημα για το οποίο διήρκησε η
αναστολή, δεν προσμετράται στον χρόνο προηγούμενης
εθελοντικής υπηρεσίας.
7. Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή
πυροσβέστη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4
του άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) υπάγεται στην
αρμοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
Άρθρο 4
Μετακίνηση εθελοντών πυροσβεστών
Οι εθελοντές πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αίτησής τους και με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώματος να μετακινούνται σε άλλη εθελοντική ή επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Άρθρο 5
Τήρηση Ειδικού Μητρώου Εθελοντών
Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ)
1. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εθελοντών
(Εφαρμογή Εθελοντών) που είναι ήδη εγκατεστημένο και
λειτουργεί με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη-δίκτυο του
Πυροσβεστικού Σώματος (www.psnet.gr), τηρείται το
Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ) (κατ’
επιταγή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 4029/2011), στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι

Τεύχος B’ 4926/25.10.2021

εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή
πυροσβέστη θα ορίζεται κατόπιν απόφασης Αρχηγού
Π.Σ. και θα είναι κοινή για όλους τους επιτυχόντες εθελοντές πυροσβέστες κάθε εκπαιδευτικής σειράς ή έκτακτης
εκπαίδευσης λόγω ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Σταθμού ή Κλιμακίου.
2. Το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ)
υπάγεται στην εποπτεία του Τμήματος Οργάνωσης Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ασφάλειας
Α.Π.Σ. Για την επικαιροποίηση και συνεχή ενημέρωση
του Μητρώου, κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ. οφείλει να υποβάλλει ανά
τρίμηνο (αρχές Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου κάθε έτους) στο Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού,
ονομαστικές και αριθμητικές Καταστάσεις των ενεργών
εθελοντών πυροσβεστών των υπηρεσιών αρμοδιότητάς
της και τις σχετικές μεταβολές τους (απόκτηση/αναστολή/άρση της αναστολής ιδιότητας/προαγωγή/μετακίνηση/αφαίρεση/ποινές). Η αποστολή θα γίνεται μόνο
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aps.dioa.ethelon@psnet.gr.
3. Σε κάθε περίπτωση οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Ηλεκτρονικό
Σύστημα Διαχείρισης Εθελοντών (Εφαρμογή Εθελοντών)
για όλες τις μεταβολές των εθελοντών πυροσβεστών που
υπάγονται σε αυτές.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται το Κεφάλαιο Α΄ και το Παράρτημα Α΄ της
υπό στοιχεία 3350 οικ. Φ. 702.14/27.04.2012 απόφασης
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών.
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ȉȓĲȜȠȢ ȈʌȠȣįȫȞ

2.
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4.

ĬȘĲİȓĮ ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ

5.

ǹȡȚșȝȩȢ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ (ǹ.ĭ.Ȃ.) ǻ.ȅ.Ȋ.

ȂȐȤȚȝȠȢ (1)

ȅįȘȖȩȢ (2)

(1= ȃǹǿ , 0= ȅȋǿ)

6. ǼʌȚıȣȞȐʌĲȦ ıȤİĲȚțȒ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ ȃ. 1599/86 ȩĲȚ :
Į) įİȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ ıĲȠ ʌȡȩıȦʌȩ ȝȠȣ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 34 ĲȠȣ ȃ. 4029/2011 (ǹǯ 245) țȦȜȪȝĮĲĮ.
ȕ) İȓȝĮȚ ǲȜȜȘȞĮȢ ʌȠȜȓĲȘȢ Ȓ ʌȠȜȓĲȘȢ țȡȐĲȠȣȢ – ȝȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ʌȠȣ įȚĮȝȑȞȦ ȝȩȞȚȝĮ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮĲ Ȑ ĲȘȞ
ĲİȜİȣĲĮȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚİĲȓĮ, ȝȚȜȫ țĮȚ ȖȡȐĳȦ ĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ.
Ȗ)įİȞ ĮȞȒțȦ ıĲȠ ȝȩȞȚȝȠ İȞ İȞİȡȖİȓĮ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȠȪ ȈȫȝĮĲȠȢ țĮȚ įİȞ ȑȤȦ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ ʌİȞĲĮİĲȠȪȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ.
į)ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ țĮȚ
İ) ıȣȞĮȚȞȫ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ.
ıĲ) įİȞ ȝȠȣ ȑȤİȚ ĮĳĮȚȡİșİȓ Ș ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ İșİȜȠȞĲȒ ʌȣȡȠıȕȑıĲȘ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȕ, Ȗ, į țĮȚ İ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
25 ĲȠȣ Ȟ. 4029/2011.
……../………………/20………
(ȉȩʌȠȢ)
( ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
ȅ / Ǿ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ / Į
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
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ȆǿȃǹȀǹȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ șȑıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ.
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ :
ǻȪȠ (2) ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȪʌȠȣ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ Ȓ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȑȖȤȡȦȝİȢ įȚĮıĲȐıİȦȞ 3 cm X 4 cm ʌİȡȓʌȠȣ.
Ȋ
ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ – įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ.
Ȋ
ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȓĲȜȦȞ ıʌȠȣįȫȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ. īȚĮ ĲȠȣȢ ʌȠȜȓĲİȢ țȡĮĲȫȞ-ȝİȜȫȞ ĲȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ Ƞ ĲȓĲȜȠȢ ıʌȠȣįȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȘ ȝİĲȐĳȡĮıȘ.
Ȋ
ǼȖȖȡĮĳȠ (ȕİȕĮȓȦıȘ) ĮʌȩįȠıȘȢ ĮȡȚșȝȠȪ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ (ǹĭȂ) Ȓ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ıȘȝİȓȦȝĮ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻȅȊ.
Ȋ
ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ ȃ. 1599 /1986 (ȝİ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 6 ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǹǯ).

Ȋ

ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ Ǻǯ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ țĮȚ ȐȞȦ ıİ ȚıȤȪ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ – ȤİȚȡȚıĲȑȢ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȫȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ –ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ.
Ȁ
īȚĮ ĲȠȣȢ ʌȠȜȓĲİȢ țȡĮĲȫȞ-ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȜȜȘȞȠȝȐșİȚĮȢ
Ȁ
ǿĮĲȡȚțȒ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ Įʌȩ ȀȡĮĲȚțȩ ȃȠıȠțȠȝİȓȠ Ȓ ȀȑȞĲȡȠ ȊȖİȓĮȢ Ȓ Įʌȩ ȚĮĲȡȩ ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠ ȝİ ĲȠȞ ǼȅȆȆȊ Ȓ Įʌȩ
ȚįȚȫĲȘ ȚĮĲȡȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȚĮĲȡȠȪȢ ĲȦȞ İȟȒȢ
İȚįȚțȠĲȒĲȦȞ: ȑȞĮȞ (1) ʌĮșȠȜȩȖȠ, ȑȞĮȞ (1) țĮȡįȚȠȜȩȖȠ țĮȚ ȑȞĮȞ (1) ȥȣȤȓĮĲȡȠ țĮȚ ȖȚĮ ȩıȠȣȢ İʌȚșȣȝȠȪȞ ȞĮ İȞĲĮȤșȠȪȞ
ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠįȘȖȫȞ-ȤİȚȡȚıĲȫȞ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȫȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ – ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ ĲȘȢ İșİȜȠȞĲȚțȒȢ ĲȠȣȢ
ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȠ ȐȡșȡȠȣ 21 ĲȠȣ ȃ. 4029/2011 (ǹǯ 245).

Ȋ = Ǿ țĮĲȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȠȪ İȓȞĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
(ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ).
Ȁ = Ǿ țĮĲȐșİıȘ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȠȪ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
ȅ / Ǿ ȊȆȅȌǾĭǿȅȈ / ǹ
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

Ȋ
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021
Ο Αρχηγός
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02049262510210008*

