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ΘΕΜΑ: «Διεκπεραίωση υποθέσεων Γραφείων Πυρασφαλείας»
ΣΧΕΤ.: α. Ν.1400/1973 (Α΄114) «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων»
β. Ν.2084/1992 (Α΄165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3655/2008 και με άλλες διατάξεις
γ. Ν.2592/1998 (Α΄57) «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του
Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
δ. Ν.3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
ε. Ν.3584/2007 (Α’143) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων»
στ. Π.Δ. 210/1992 (Α΄99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»
ζ. 45210 Φ.701.2 / 31-08-2007 Διαταγή Α.Π.Σ. (προς Δ.Π.Υ. Αθηνών)
η. 57830 Φ.701.1 / 01-12-2008 Εγκύκλιος Διαταγή Νο 10 Α.Π.Σ.
θ. 32365 Φ.701.2 / 22-06-2009 Διαταγή Α.Π.Σ.
ι. 512 Φ.Α. 8035 & Φ.Α. 10377 / 22-02-2010 αναφορά Π.Υ. Λευκάδας
1. Με αφορμή το παραπάνω (ια) σχετικό επιβεβαιώνονται πληροφορίες που κατά καιρούς
περιέρχονται σε γνώση μας ότι κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων από τα
Γραφεία Πυρασφαλείας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανακύπτουν θέματα,
από διεκπεραιωτές, που συμβάλλουν στην πρόκληση λειτουργικών δυσχερειών των
Γραφείων, και αφορούν κυρίως την υποβολή αιτήσεων, την παραλαβή εγκεκριμένων
μελετών, πιστοποιητικών πυροπροστασίας, τη συνεργασία για παροχή διευκρινήσεων,
διορθώσεων ή συμπληρώσεων της υποβαλλόμενης μελέτης, τη λήψη διευκρινήσεων
αποτελεσμάτων αυτοψίας κλπ.
2. Αναφορικά με τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι:
α. Στη (η) σχετική τυποποιείται η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων αρμοδιότητας των
Γραφείων Πυρασφάλειας. Τέτοιες υποθέσεις μεταξύ άλλων είναι η υποβολή αιτήσεων για
κάθε περίπτωση που αναφέρεται στην παραπάνω σχετική, η παραλαβή εγκεκριμένων
μελετών, πιστοποιητικών πυροπροστασίας, η συνεργασία για παροχή διευκρινήσεων,
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β.

γ.

δ.

ε.

διορθώσεων ή συμπληρώσεων της υποβαλλόμενης μελέτης κλπ. Από τη μακροχρόνια
εμπειρία της λειτουργίας των Γραφείων Πυρασφαλείας έχει προκύψει ότι σε πολλές
περιπτώσεις οι παραπάνω ενέργειες διεκπεραίωσης δεν γίνονται αυτοπροσώπως από
τους ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων αλλά από τρίτα
πρόσωπα δηλαδή από διεκπεραιωτές τα οποία είναι είτε ο συντάκτης μηχανικός της
υποβαλλόμενης μελέτης είτε άλλο πρόσωπο ως απλός διεκπεραιωτής που δεν έχει την
ιδιότητα του συντάκτη. Τα παραπάνω τρίτα πρόσωπα θα πρέπει να είναι
εξουσιοδοτημένα από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή της επιχείρησηςεγκατάστασης.
Ορισμένα από τα θέματα που έχουν διαπιστωθεί είναι:

Για την ίδια ενέργεια διεκπεραίωσης να υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις από
διαφορετικά πρόσωπα και πολλές φορές εν αγνοία του άμεσα ενδιαφερομένου.

Απλοί διεκπεραιωτές να ζητούν φορτικά ή ακόμα και απειλητικά να λαμβάνουν ή να
παρέχουν διευκρινήσεις επί της ορθής ή μη σύνταξης της μελέτης πυροπροστασίας,
τη συνεργασία για παροχή διευκρινήσεων, διορθώσεων ή συμπληρώσεων της
υποβαλλόμενης μελέτης, τη λήψη διευκρινήσεων αποτελεσμάτων αυτοψίας κλπ.
Επίσης να επιδιώκουν ή να απαιτούν την ιδιόγραφη συμπλήρωση της μελέτης.

Απλοί διεκπεραιωτές να διαθέτουν παράτυπα σφραγίδες μελετητών μηχανικών είτε
εν γνώσει είτε εν αγνοία αυτών, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν δικαίωμα
να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν μελέτες.

Μη εξουσιοδοτημένοι διεκπεραιωτές σκοπίμως να απαιτούν την παραλαβή κυρίως
πιστοποιητικού πυροπροστασίας για ιδιοτελείς λόγους.

Ορισμένοι εκ των διεκπεραιωτών να αποκρύπτουν ότι είναι κρατικοί λειτουργοί
κυρίως υπάλληλοι αδειοδοτουσών Αρχών ή συνταξιούχοι του Δημοσίου οι οποίοι
λόγω της ιδιότητάς τους είναι οι πλέον απαιτητικοί επιδεικνύοντας πολλάκις
αλαζονική συμπεριφορά.
Σύμφωνα με το (β) σχετικό, μέρος δεύτερο περί συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων που
διορίζονται μετά την 01-01-1993, κεφάλαιο Γ΄ περί κοινών διατάξεων πολιτικών και
στρατιωτικών συντάξεων, στο άρθρο 16 περί απασχόλησης συνταξιούχων μεταξύ άλλων
προβλέπεται ότι εάν ο συνταξιούχος βάσει ετών υπηρεσίας, με εξαίρεση όσους
λαμβάνουν τα κατώτατα όρια σύνταξης, αναλάβει οποιασδήποτε εργασία στο δημόσιο ή
στον ιδιωτικό τομέα είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, το ποσό της χορηγούμενης
σύνταξης περιορίζεται κατά το 1/3 αυτής. Επιπλέον προβλέπεται ότι εάν δεν ανασταλεί η
καταβολή της σύνταξης, οι προβλεπόμενες εισφορές καταβάλλονται κανονικά τόσο από
τον απασχολούμενο όσο και από τον εργοδότη του, ο δε χρόνος δεν υπολογίζεται για
προσαύξηση της σύνταξης και δεν λογίζεται ως συντάξιμος από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό ορφανισμό. Τέλος, ο συνταξιούχος του Δημοσίου που απασχολείται σε
οποιαδήποτε εργασία οφείλει να υποβάλει εντός μηνός στην Υπηρεσία Συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 παρέχοντας κάθε
πληροφορία για την εργασία του. Η παράλειψη της δήλωσης ή παροχή ανακριβών
πληροφοριών συνεπάγεται αναστολή της καταβολής της σύνταξης για 12 μήνες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 της (γ) σχετικής, κάθε συνταξιούχος
υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, όποτε αυτό του ζητηθεί, για την προσωπική, οικογενειακή και
οικονομική του κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρω στοιχεία
διακόπτεται η καταβολή της σύνταξής του. Επίσης στην παράγραφο 14 του άρθρου 8
του εν λόγω νόμου, καθορίζεται ότι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που υπηρετούν
ή προσλαμβάνονται σε δημόσιο τομέα και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως,
οι συντάξεις τους καταβάλλονται μειωμένες κατά 70%.
Σύμφωνα με τους (δ) & (ε) σχετικούς Νόμους, στα άρθρα 31 και 38 αντίστοιχα
απαγορεύεται γενικά στους Δημόσιους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. καθώς
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και στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας
με αμοιβή πλην ορισμένων εξαιρέσεων ύστερα από χορήγηση συγκεκριμένης
Υπηρεσιακής άδειας. Επιπλέον, για τους εν ενεργεία πυροσβεστικούς υπαλλήλους
κατισχύουν οι διατάξεις ειδικού χαρακτήρα όπως το άρθρο 63 του (α) σχετικού και το
άρθρο 62 του (στ) όμοιου οι οποίες είναι και αυστηρότερες.
στ. Με την (ζ) σχετική, άτομα που αποδεδειγμένα έχουν την ιδιότητα του δημοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α., νομιμοποιούνται να διεκπεραιώνουν υποθέσεις του
Γραφείου Πυρασφάλειας μόνο εφόσον τηρούνται οι διατάξεις των (δ) και (ε) σχετικών. Σε
διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία μας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την
Προϊστάμενη Αρχή των εν λόγω προσώπων και να απαιτήσει από τα πρόσωπα αυτά την
προβλεπόμενη άδεια.
3. Ύστερα από τα παραπάνω, για την καθιέρωση κατά τα ισχύοντα ομοιόμορφου τρόπου
εφαρμογής διατάξεων των διοικητικών διαδικασιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
αρμοδιότητας Γραφείων Πυρασφαλείας, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των θεμάτων που
επισημάνθηκαν, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
α. Δύναται να κατατίθενται-υποβάλλονται στα αρμόδια Γραφεία Πυρασφαλείας των
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, αιτήσεις καθώς και να παραλαμβάνονται
εγκεκριμένες μελέτες, πιστοποιητικά πυροπροστασίας, απαντητικά έγγραφα κ.α. από
τρίτα πρόσωπα δηλαδή διεκπεραιωτές όπως ορίζονται στην παράγραφο 2α της
παρούσας. Ειδικότερα οι μελετητές μηχανικοί δύναται σε συνεργασία με τους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους που χειρίζονται την εκάστοτε υπόθεση να προβαίνουν σε
παροχή τυχόν διευκρινήσεων, διορθώσεων ή συμπληρώσεων της υποβαλλόμενης
μελέτης, καθώς και να λαμβάνουν διευκρινήσεις αποτελεσμάτων αυτοψίας.
Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω δικαιώματα έχει ο ιδιοκτήτης-εκμεταλλευτής
επιχείρησης-εγκατάστασης πλην της διόρθωσης-συμπλήρωσης της μελέτης εκτός εάν
είναι ο ίδιος συντάκτης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
β. Ειδικότερα, ο απλός διεκπεραιωτής νομιμοποιείται μόνο για την υποβολή
αιτήσεων, για την παραλαβή διοικητικών πράξεων καθώς και ως κομιστής
εγγράφων, δικαιολογητικών ή μελετών. Δεν είναι αρμόδιος να λαμβάνει
διευκρινίσεις που αφορούν τη σύνταξη της μελέτης πυροπροστασίας καθώς και
άλλων ειδικότερων ζητημάτων. Η Υπηρεσία μας δεν υποχρεούται να τον
ενημερώνει για θέματα ορθής εφαρμογής νομοθεσίας πυρασφαλείας.
Επιπροσθέτως, απαγορεύονται οι οποιεσδήποτε πράξεις αυτού, διόρθωσηςτροποποίησης επί του κειμένου της μελέτης ή των συνημμένων κατόψεων.
γ. Ο διεκπεραιωτής θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος εγγράφως από τον ιδιοκτήτηεκμεταλλευτή της επιχείρησης-εγκατάστασης και να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας
σχετική εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση συντάσσεται από τον ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή
είτε σε απλό φύλλο χαρτιού είτε για διευκόλυνσή του σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του
εξουσιοδοτούντα και του εξουσιοδοτούμενου (στοιχεία ταυτοτήτων) καθώς και τις
συγκεκριμένες πράξεις – ενέργειες για τις οποίες εξουσιοδοτείται. Η παραπάνω
εξουσιοδότηση, θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντα από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή σύμφωνα με το
άρθρο 14 του Νόμου 1599/1986. Στην περίπτωση που ο διεκπεραιωτής είναι
πληρεξούσιος του ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή με συμβολαιογραφική πράξη από το κείμενο
της οποίας προκύπτει η πληρεξουσιότητα διεκπεραίωσης υποθέσεων σε Δημόσιες
Αρχές κ.λπ., δεν απαιτείται εξουσιοδότηση αλλά αρκεί η προσκόμιση του πληρεξούσιου
συμβολαιογραφικού εγγράφου στην Υπηρεσία μας σε απλό φωτοαντίγραφο.
δ. Ειδικότερα για νομικά πρόσωπα (πχ Εταιρείες, Σωματεία κ.α.), ο νόμιμος εκπρόσωπος
ορίζεται είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με καταστατικό του νομικού
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προσώπου είτε με άλλη πράξη που να τεκμηριώνει τη νομιμότητα εκπροσώπησης. Σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί στην Υπηρεσία μας ο ορισμός του
νόμιμου εκπροσώπου σε απλό φωτοαντίγραφο χωρίς την προσκόμιση εξουσιοδότησης.
ε. Επιπροσθέτως οι δικηγόροι σύμφωνα με τη (θ) σχετική, όταν εκπροσωπούν τους
εντολείς τους δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα δηλαδή διεκπεραιωτές όπως ορίζονται
στην παράγραφο 2α της παρούσας. Συνεπώς εάν προσέρχεται στα Γραφεία
Πυρασφαλείας αντί του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή της επιχείρησηςεγκατάστασης και για λογαριασμό του, πληρεξούσιος δικηγόρος για υποβολή αίτησης ή
παραλαβή διοικητικής πράξης, αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται βάσει
των οριζόμενων στις διατάξεις του Ν.Δ.3026/1954 (Α’ 235) «Κώδικας περί δικηγόρων»,
χωρίς την προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης ή πληρεξούσιου. Σε αυτήν την
περίπτωση θα ζητείται από τον δικηγόρο να δηλώσει προφορικά την ιδιότητά του, τα
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός μητρώου δελτίου ταυτότητας οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου κ.α.) καθώς και την εντολή που έχει λάβει.
στ. Ο διεκπεραιωτής θα πρέπει να συμπληρώνει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις με τα στοιχεία
του ενδιαφερόμενου στο όνομα ή στην επωνυμία που θα εκδοθεί η διοικητική πράξη και
να τις υπογράφει ως εκπρόσωπος της επιχείρησης-εγκατάστασης αναγράφοντας τα
στοιχεία του επί της αίτησης. Αν πρόκειται για το συντάκτη μηχανικό θα πρέπει να τίθεται
και η επαγγελματική του σφραγίδα. Κατά την υποβολή ή παραλαβή εγγράφων, μελετών
ή πιστοποιητικών κ.α., τηρείται η διαδικασία της (η) σχετικής (Περίπτωση 1 - Βήμα 8).
ζ. Μόνο για την περίπτωση επιστροφής μελέτης στην Πολεοδομική Αρχή που διαβιβάστηκε
στην Υπηρεσία μας με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Π.Δ.71/1988,
τη μελέτη δύναται να παραλάβει ο συντάκτης μηχανικός είτε της μελέτης παθητικής είτε
ενεργητικής πυροπροστασίας χωρίς σχετική εξουσιοδότηση όπως καθορίζεται στην υπό
στοιχεία 3γ παράγραφο της παρούσας, καθότι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις
είναι ήδη εξουσιοδοτημένος για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
η. Εξυπακούεται ότι ισχύει η δυνατότητα αποστολής της διοικητικής πράξης
(πιστοποιητικού πυροπροστασίας, απαντητικού εγγράφου κ.α.) ταχυδρομικώς ή με fax
σε διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθμό αντίστοιχα που θα αναγράφεται στην
υποβαλλόμενη αίτηση για έκδοση της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης.
4. Από την κείμενη νομοθεσία που διέπει, τους εν ενεργεία Δημόσιους υπαλλήλους, τους
υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, την απασχόληση των
συνταξιούχων καθώς και τους ισχύοντες φορολογικούς και ασφαλιστικούς νόμους, σας
γνωρίζουμε:
α. Απαγορεύεται γενικά η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή από τους εν
ενεργεία Δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τους Δημοτικούς
και Κοινοτικούς υπαλλήλους, πλην ορισμένων εξαιρέσεων ύστερα από χορήγηση
συγκεκριμένης Υπηρεσιακής άδειας-και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η κατ΄ επάγγελμα
παροχή υπηρεσιών διεκπεραιωτή. Υποχρέωση της Υπηρεσίας μας, εάν υποπέσει στην
αντίληψή της στα πλαίσια της λειτουργίας των Γραφείων Πυρασφαλείας, εργασία κατ΄
επάγγελμα και χωρίς ειδική άδεια από τους παραπάνω υπαλλήλους, είναι να ενημερώσει
την Υπηρεσία τους εγγράφως με τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει (πχ υπεύθυνες
δηλώσεις-εξουσιοδοτήσεις κ.α.). Επισημαίνεται ότι δημόσιος υπάλληλος ή
υπάλληλος Ο.Τ.Α. ακόμη και αν διαθέτει εξουσιοδότηση από τους
ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων)
για την κατ’ εξακολούθηση κατάθεση-υποβολή αιτήσεων και γενικότερα
διεκπεραίωσης υποθέσεων πυρασφάλειας, ασχολούμενος επαγγελματικά με το
αντικείμενο, δεν νομιμοποιείται για την ανωτέρω δραστηριότητα πλην των
περιπτώσεων συγκεκριμένης άδειας σύμφωνα με τις (δ) και (ε) σχετικές.
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β. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην απασχόλησή των συνταξιούχων. Αρμόδια
Υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με το θεσμικό τους πλαίσιο είναι το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) / Γενική Διεύθυνση Συντάξεων / Κάνιγγος 29, TK
10682 Αθήνα, όπου θα πρέπει να απευθύνεται η Υπηρεσία μας καθώς και να
παραπέμπεται ο κάθε ενδιαφερόμενος.
γ. Τα εισοδήματα πρέπει να δηλώνονται, σχέση εξαρτημένης εργασίας θα πρέπει να
αναγγέλλεται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό Φορέα και όταν πρόκειται περί
αυτοαπασχόλησης θα πρέπει γίνεται έναρξη επαγγέλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ., εγγραφή
στον ασφαλιστικό Φορέα αυτοαπασχολούμενων καθώς και εγγραφή στο αντίστοιχο
επαγγελματικό επιμελητήριο σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Υπηρεσία μας δύναται να
ελέγξει την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων με διασταύρωση από το αρχείο άλλων
Υπηρεσιών. Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε όποιον εν γνώσει του δηλώνει ψευδή
γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 και σε όποιον υπάλληλο που εν γνώσει του παραλείπει την άμεση
καταμήνυση ψευδούς ή αναληθούς δήλωσης του ιδίου άρθρου (άρθρο 22 του
Ν.1599/1986). Υποχρέωση της Υπηρεσίας μας, εάν υποπέσει στην αντίληψή της στα
πλαίσια της λειτουργίας των Γραφείων Πυρασφαλείας, αδήλωτη ή ανασφάλιστη
εργασία, είναι να την καταγγείλει με τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει (πχ υπεύθυνες
δηλώσεις-εξουσιοδοτήσεις), στην οικεία Δ.Ο.Υ. και στον αντίστοιχο ασφαλιστικό Φορέα.
δ. Η επαγγελματική ενασχόληση τρίτου προσώπου ως διεκπεραιωτή υποθέσεων
πυρασφαλείας προκύπτει από την τακτική συναλλαγή, τον αριθμό και ποικιλότητα των
υποθέσεων που κατ’ εξουσιοδότηση αναλαμβάνει. Επίσης για τη διαπίστωση της
επαγγελματικής ιδιότητας, η Υπηρεσία μας δύναται να ζητήσει από τον διεκπεραιωτή
σχετική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986. Ευνόητο είναι ότι οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δύναται να προβαίνει
περιστασιακά και εντός των πλαισίων της νομιμότητας, στη διεκπεραίωση υποθέσεων
πυρασφάλειας ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα ανωτέρω, στα
πλαίσια φιλικής εξυπηρέτησης συγγενούς, φίλου κλπ, χωρίς να αποδεικνύει την
επαγγελματική του ιδιότητα με υπεύθυνη δήλωση.
ε. Τέλος, αποτελεί αξιόποινη πράξη η χρήση επαγγελματικής σφραγίδας μελετητή από
απλό διεκπεραιωτή και ότι η Υπηρεσία μας οφείλει να διερευνά αυτές τις περιπτώσεις και
εφόσον προκύπτουν στοιχεία να απευθύνεται στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.
5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που στελεχώνουν τα Γραφεία Πυρασφάλειας και
αποσιωπούν εν γνώσει τους ή επιδεικνύουν ανοχή σε καταστάσεις όπως
περιγράφονται στην υπό στοιχεία 2β παράγραφο της παρούσας, θα ελέγχονται
αυστηρά. Οι Διοικητές των Υπηρεσιών οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων τους στην κατεύθυνση της τήρησης
της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας που διέπει τη δράση της Δημόσιας
Διοίκησης._
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