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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Πυροσβεστικού Σώματος – Κατεπείγοντα μέτρα λόγω ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
της COVID-19»»

Ο

Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

I. Έχοντας υπόψη:

α Την από 14 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) 
β. Την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55).
γ. Την από 25 Φεβρουαρίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42).
δ. Η υπ΄αριθ. πρωτ.15848 οικ.Φ215.4/15-3-20 /γή ΑΠΣ
ε. Το υπ΄αριθ. 1/14-3-2020 Πρακτικό Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων (μη προς εσάς)
ζ. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 79»0 Φ.100.4/14-3-2020 Διαταγή Α.Π.Σ.
η. Την υπ΄αριθ.  πρωτ. 15219» Φ. 400.23/11-3-2020 Διαταγή Α.Π.Σ.
θ. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων/

ΣΕΠΕ-ΕΛΙΝΥΑΕ
ι. Το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των συνεπειών

από την εκδήλωση νόσου COVID-19» με κωδική ονομασία "ΤΙΤΑΝΗ".
ια. Το Σχέδιο ΣΑΜΨΩΝ (Παράρτημα ΙΙΙ)

ιβ. Ότι το Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιαίτερο Σώμα Ασφάλειας, έχοντας ως αποστολή την
ασφάλεια και προστασίας της ζωής και περιουσίας των Πολιτών και του Κράτους,
οφείλει να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία στην Επικράτεια υπό το καθεστώς
της πανδημίας της COVID-19» και ταυτόχρονα καλείται να εξασφαλίσει την υγεία του
προσωπικού του και των οικογενειών του, σε όλες τις πτυχές της εργασίας καθώς και

τις τελευταίες Κυβερνητικές Οδηγίες.

Α ποφασίζουμε
II. Τροποποιούμε την (δ) σχετική, ως ακολούθως:
Η παράγραφος Β τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

Β.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ
1. Αίρεται η αναστολή των εκπαιδεύσεων που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 

11/Α.Π.Σ., καθώς και των εκπαιδεύσεων-σεμιναρίων στην ημεδαπή.
2. Αίρεται η αναστολή όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των Σχολών της

Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επισημαίνεται ότι συνεχίζεται η διαδικτυακή διδασκαλία για
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τη Σχολή Αξιωματικών και Πυροσβεστών, καθώς και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που δύνανται να υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3. Τονίζεται ότι η υλοποίηση των ως άνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδεύσεων
και σεμιναρίων δια ζώσης προϋποθέτει την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κανόνων
και μέτρων πρόληψης και προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19», σύμφωνα
με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Ε.Ο. .Υ. και των
αρμόδιων κατά περίπτωση φορέων.

4. Ειδικότερα  για  την  πραγματοποίηση  των  πάσης  φύσεως  εξετάσεων  αναμένεται  η
έκδοση οδηγιών της  Εθνικής  Επιτροπής Προστασίας  της  Δημόσιας  Υγείας  για  τον
τρόπο διεξαγωγής τους.

5. Κάθε εκπαιδευτική δράση θα αξιολογείται και θα επανεξετάζεται, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο.

Η παράγραφος (Στ) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
Στ. ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Από λήψεως της παρούσης και μέχρι νεωτέρας, θα συνεχίσει να χορηγείται η άδεια 

ειδικού σκοπού σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Για τη χορήγηση κανονικών αδειών ισχύει η υπ’ αριθ. 16320 Φ.201.3/17-3-20 Δ/γή 

Α.Π.Σ.
3. Ημερήσια/ες ανάπαυση/εις δύναται να χορηγούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Στην παράγραφο (Ζ) «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 
προστίθενται στο τέλος αυτής τα εξής:
 Το γυναικείο προσωπικό που κυοφορεί
 Οι υπάλληλοι με αυτοάνοσα νοσήματα που βρίσκονται σε ανοσοκατασταλτική 

θεραπεία.

Η παράγραφος (Η) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέχρι νεωτέρας, οι υπηρετούντες  σε Επιτελικές      Υπηρεσίες,      Κεντρικές  Υπηρεσίες
καθώς και όσοι εργάζονται σε πρωινό ωράριο, θα εργάζονται ως ακολούθως:
1. Σε  κάθε  χώρο  γραφείου  θα  εργάζονται  το  ανώτερο  δύο  (2)  εφόσον  συντρέχει

πραγματικός λόγος φυσικής παρουσίας του 2ου ατόμου και εφόσον εξασφαλίζεται η
ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 2 μέτρων, σύμφωνα με τα ακόλουθα ωράρια:
Α Βάρδια: 07:30-15:00 ή 8:00-15:30 ή 9»:00-16:30.
Β Βάρδια: 15:00 – 22.00 και πραγματοποιείται εκ περιτροπής ανά εβδομάδα

2. Όπου υφίσταται δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως, αυτή θα πραγματοποιείται, 
όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Τροποποιείται η παράγραφος (ΙΑ) ως εξής:
ΙΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΧΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Υ., Π.Σ. και Π.Κ.
-Η υποπαράγραφος 1 τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. ΟΛΕΣ οι Υπηρεσίες, συνεχίζουν να εργάζονται με 24ώρη εναλλαγή (το σύστημα 24-
48  ήτοι  24  ώρες  εργασία,  48  ώρες  κατ’  οίκον  ανάπαυση,  τηρώντας  τις  σχετικές
οδηγίες  του  Ε.Ο.  .Υ.)  Οι  Διοικητές,  κατά  την  κρίση  τους,  δύναται  να  θέτουν  το
προσωπικό τους σε ΕΦΕΔΡΕΙΑ, με κριτήριο την επαρκή στελέχωση, καλύπτοντας τις
επιχειρησιακές τους ανάγκες, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Τα ρεπό πενθημέρου, θα χορηγούνται κανονικά.

-Η υποπαράγραφος 3 τροποποιείται, ως ακολούθως:
Διαγράφεται η φράση «της ενεργούς Φυλακής».

-Η υποπαράγραφος 5 τροποποιείται, ως ακολούθως:
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5. Απαγορεύεται, ρητά οποιαδήποτε αλλαγή  στην υπηρεσία των υπαλλήλων.

-Η υποπαράγραφος 6 τροποποιείται, ως ακολούθως:
6. Τηλεφωνητής,  θα ορίζεται ένας (1) ανά 8ωρο με δυνατότητα εναλλαγής, εντός του

24ωρου της φυλακής.

- Η υποπαράγραφος 8 απαλείφεται.

Στην παράγραφο (ΙΔ) «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προστίθεται
παράγραφος 3 ως ακολούθως:
3. Σε περίπτωση μετακίνησης οχημάτων και προσωπικού εκτός της έδρας της Υπηρεσίας 

για ενίσχυση λόγω δασικών πυρκαγιών ή άλλων συμβάντων, σε περιοχές που 
βρίσκονται σε καραντίνα ή υπάρχουν επιβεβαιωμένες διαδικασίες COVID-19» με 
κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΟΔΥ, προβλέπεται πριν την επιστροφή στην έδρα της 
Υπηρεσίας, η απολύμανση οχημάτων και προσωπικού.

III. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω (δ) σχετική.

IV. Έναρξη ισχύος της εν λόγω Διαταγής από Δευτέρα 4 Μαΐου 2020.

V. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ ΑΠΣ.

Ο  Αρχηγός
Στέφανος .

Κολοκούρης
Αντιστράτηγος ΠΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Διευθύνσεις και Τμήματα Α.Π.Σ.

ALEXIOS ROUKOS Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
ALEXIOS ROUKOS
Ημερομηνία:
2020.04.30 15:16:16
GMT+03:00
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