
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ



Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιχειρείται
ο θεσµικός εκσυγχρονισµός του Πυροσβεστικού Σώµατος, 
που επιτυγχάνεται µέσω της αναδιοργάνωσής του και του
επανακαθορισµού και της αναβάθµισης της αποστολής του

Έτσι θα µπορεί να αναπτυχθεί και να καλυφθεί η επικράτεια
µε ένα πλήρες και οργανωµένο δίκτυο Υπηρεσιών, 

µε αποκεντρωµένες αρµοδιότητες, 
που θα µπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά

στις νέες συνθήκες που προκύπτουν
εξαιτίας της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της εµφάνισης
ακραίων και επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και φυσικών
καταστροφών καθώς και στις σύγχρονες απαιτήσεις της

κοινωνίας



Στόχος των µεταρρυθµίσεων αυτών είναι
η ορθολογικότερη ανάπτυξη
η αποτελεσµατικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώµατος
και
η ορθολογικότερη διαχείριση του στελεχιακού δυναµικού, των
µέσων και του εξοπλισµού

προκειµένου να επιτευχθεί
η ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων στον
πολίτη υπηρεσιών, 
η αναβάθµιση του κύρους του Πυροσβεστικού Σώµατος

και η ανάδειξή του σε ένα

σύγχρονο και αποτελεσµατικό φορέα πολιτικής προστασίας και 
ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου



Αναλυτικά :
Ενσωµατώνονται σε ενιαίο κείµενο

κατά τρόπο συνοπτικό, 
σαφή αλλά και περιεκτικό, 

οι ισχύουσες για την αποστολή του
Πυροσβεστικού Σώµατος διατάξεις, 

οι οποίες είναι διάσπαρτες
σε διάφορα νοµοθετικά κείµενα,

και προστίθενται νέες δράσεις (αρµοδιότητες)



Αποστολή του 
Πυροσβεστικού 

Σώµατος

Η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών και του δασικού πλούτου και 
φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιές, θεοµηνίες και 
άλλες καταστροφές

Η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασµός της 
καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών 

Η αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης και 
συµβολή στην εξασφάλιση της πολιτικής 
προστασίας και της πολιτικής άµυνας.



Αρµοδιότητες Πυροσβεστικού Σώµατος

1. Αντιµετώπιση των συνεπειών από φυσικές, τεχνολογικές και 
λοιπές  καταστροφές όπως σεισµοί , πληµµύρες, Ρ.Χ.Β.Π. 
απειλές  και διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών που 
απειλούνται από αυτές 

2. ∆ιάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδροµής σε άτοµα των 
οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωµατική 
τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήµατα όπως 
αεροπορικά, σιδηροδροµικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε 
λίµνες, ποταµούς, εγκλωβισµούς.

3. ∆ιατήρηση και προστασία της ασφάλειας του κοινωνικού 
συνόλου από τα εγκλήµατα του εµπρησµού



Αρµοδιότητες Πυροσβεστικού Σώµατος

4. Θέσπιση και έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας πυροπροστασίας.

5. Πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών που υπάγονται στο 
Πυροσβεστικό Σώµα καθώς και όσων  εθελοντών και εθελοντικών 
οργανώσεων δεν υπάγονται στο Σώµα όµως δραστηριοποιούνται στο 
πλαίσιο της αποστολής του.

6. Παρέχει διεθνή συνδροµή σε άλλες χώρες

7. Ευαισθητοποιεί και ενηµερώνει το κοινό µε διαφόρους τρόπους, όπως 
ΜΜΕ, διαλέξεις για θέµατα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών.



Για την εκπλήρωση της αποστολής του,

Το Πυροσβεστικό Σώµα

Αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία,
προετοιµάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις 
πυροσβεστικές δυνάµεις, µέσα και εξοπλισµό 

και ζητά τη συνδροµή άλλων Αρχών και Φορέων.



Στατιστικά στοιχεία 10ετίας

ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  248.048

∆ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ   79.326

ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  394.206



Στατιστικά στοιχεία 10ετίας
ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1.551Μεταφορές ασθενών 

46.163Πληµµύρες

14.870Καταρρεύσεις, Αφαιρέσεις 
αντικειµένων

5Σεισµοί στην ηµεδαπή

191.597Απεγκλωβισµοί από 
ανελκυστήρες

12.177∆ιασώσεις Ανθρώπων

6.900∆ιασώσεις Ζώων

543Εργατικά Ατυχήµατα
6.297Τροχαία Ατυχήµατα
660Ρ.Β.Χ.Π. Επικίνδυνες ουσίες

7Σεισµοί στην αλλοδαπή



Νοµική Φύση και Καθεστώς
Το Πυροσβεστικό Σώµα αποτελεί                 
Πολιτική Υπηρεσία του Κράτους : 

Λειτουργεί µε δικούς του οργανικούς νόµους και 
κανονισµούς 
Εφοδιάζεται µε τα αναγκαία µέσα και εξοπλισµό 
για την εκτέλεση της αποστολής του 
Οι Υπηρεσίες του λειτουργούν σε 24ωρη βάση 
όλες τις ηµέρες του έτους
Το Πυροσβεστικό προσωπικό είναι µόνιµοι 
δηµόσιοι υπάλληλοι



∆ιάρθρωση Υπηρεσιών

Με το νέο οργανόγραµµα επιτυγχάνεται η
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων έτσι ώστε να
καθίσταται περισσότερο λειτουργική και

αποτελεσµατική η διοίκηση και να
παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στον

πολίτη



∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Π.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Π.Υ. ΝΟΜΩΝ

Π.Υ. ΠΟΛΕΩΝ-ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ-ΛΙΜΕΝΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ



ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΕΩΝ

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
ΛΙΜΕΝΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Π.Σ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 199

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

∆/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΝΈΟ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

199 ΣΕΚΥΠΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΥΕΜΠΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

∆ΑΕΕ

ΕΜΑΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

374



Αρχηγείο Π.Σ.

Αναµορφώνεται η εσωτερική διάρθρωση του 
Αρχηγείου και καθορίζονται µε σαφήνεια
τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και οι
σχέσεις των ανωτάτων στελεχών στην

ιεραρχία του Σώµατος



ΑΡΧΗΓΟΣ

Α’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ Β’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ

ΓΕΝ. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-∆ΙΑΣΩΣΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΩΝ

∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

∆/ΝΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΙΣΧΥΟΝ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗΓΟΣ

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

Γ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ            
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Γ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 
ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Α’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Β’ ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
–∆ΙΑΣΩΣΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΟΠΥΡΙΣΒΕΣΗΣ

∆/ΝΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

∆/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΈΟ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΣ



Ανώτατοι Αξιωµατικοί

Τις θέσεις :

Αρχηγού
Υπαρχηγού
και Γενικών Επιθεωρητών

Αναλαµβάνουν Αντιστράτηγοι



Ανώτατοι Αξιωµατικοί

1816Αρχιπύραρχοι

43Υποστράτηγοι

43Αντιστράτηγοι

ΝΕΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ



Συνιστώνται για πρώτη φορά
δύο πολύ σηµαντικά για τη λειτουργία του Σώµατος

συλλογικά όργανα
και καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους

Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού
και το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Κρίσεων

τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός
καθαρά επιχειρησιακού µηχανισµού και φορέα

πολιτικής προστασίας, 
όπως το Πυροσβεστικό Σώµα.



Θεσµοθετείται για πρώτη φορά
ο έλεγχος καταλληλότητας

των διατιθέµενων στην Ελληνική αγορά
πυροσβεστικών υλικών και µέσων

( όπως πυροσβεστήρες), 
από τα πυροσβεστικά όργανα µαζί
µε το Γενικό Χηµείο του Κράτους

καθώς επίσης και
η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες

Σκοπός της ρύθµισης αυτής,
η προστασία της υγείας του πολίτη, του
περιβάλλοντος, καθώς και ο έλεγχος της

αποτελεσµατικότητας των υλικών ως προς την
κατασβεστική τους ικανότητα



Προσωπικό

Καθορίζονται αναλυτικά
οι κατηγορίες του προσωπικού του

Πυροσβεστικού Σώµατος, 
οι οργανικές του θέσεις

και η ιεραρχική κλίµακα των βαθµών
του πυροσβεστικού προσωπικού



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

•Τεχνικοί

•Κυβερνήτες Π/Π

•Μηχανικοί Π/Π

•Υγειονοµικοί

•Πληροφορικής

ΜΟΝΙΜΟ
ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

ΕΠΟΧΙΚΟ
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 13.045



Πυροσβεστική Ακαδηµία

Καθορίζεται η διάρθρωση των
επαγγελµατικών Σχολών

της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
και οι αρµοδιότητές τους
Επίσης ανωτατοποιείται
το επίπεδο σπουδών

της Σχολής Ανθυποπυραγών



Σχολή Πυροσβεστών
Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Σχολή Ανθυποπυραγών

Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Σχολή Ξένων Γλωσσών

Πυροσβεστική Ακαδηµία

Α.Ε.Ι.



Πειθαρχικά

Καθιερώνεται νέο σύστηµα πειθαρχικών
ποινών

του πυροσβεστικού προσωπικού, 
όµοιο µε αυτό που θα ισχύσει στο αστυνοµικό

προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας
αλλά και στο αγρονοµικό προσωπικό της
υπό σύσταση Ελληνικής Αγροφυλακής



ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΝΕΕΣ

•Παρατήρηση

•Επίπληξη

•Πρόστιµο µέχρι 1 ΜΒΜ

•Αργία µε πρόσκαιρη 
παύση 2-6 µήνες

•Αργία µε απόλυση 4-12 
µήνες

•Απόταξη

•Επίπληξη

•Πρόστιµο µέχρι 3 ΜΒΜ

•Αργία 1-6 µήνες

•Απόταξη

ΜΒΜ=Μηνιαίος Βασικός Μισθός



Βραβεύσεις
Ρυθµίζονται τα θέµατα υλικών και ηθικών

αµοιβών για εξαίρετες πράξεις του προσωπικού
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος

Για την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων
στον πολίτη υπηρεσιών θεσµοθετείται, για πρώτη

φορά, η βράβευση των αποδοτικότερων
Υπηρεσιών του Σώµατος και των πυροσβεστικών

υπαλλήλων για εξαίρετες πράξεις
Καθορίζεται για πρώτη φορά ηµέρα εκδήλωσης
τιµής προς τους απόστρατους του Σώµατος


