
Αριθμός 197

Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 43 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου,  αφού κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  τροποιήθηκε με  τους  
Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

 
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 

_______________________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 43 
 

 
100(Ι) του 2021. 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 43 του περί 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) 
Κανονισμοί του 2021. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 

 
«ακρόαση» περιλαμβάνει και επανακρόαση· 

  
 «έγγραφο» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο λήφθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης και 

περιέρχεται στην κατοχή της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια αυτής και δεν περιλαμβάνει έγγραφα της 
Πυροσβεστικής που χρησιμοποιούνται από αυτή για τις ενέργειές της· 

  
 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που ορίζεται από τον Αρχιπύραρχο σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 

ή την Επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού 41, 
ανάλογα με την περίπτωση· 

   
 «μισθός» σημαίνει τον βασικό μισθό και περιλαμβάνει όλες τις συντάξιμες απολαβές· 
  
 «Νόμος» σημαίνει τον περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο· 
  
 «Προεδρεύων» σημαίνει μέλος της Πυροσβεστικής, βαθμού όχι κατώτερου του Αντιπύραρχου, το οποίο 

ορίζεται για την ακρόαση πειθαρχικής υπόθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 20· 
  
 «Πύραρχος» σημαίνει τον Πύραρχο που ορίζεται από τον Αρχιπύραρχο για τους σκοπούς των παρόντων 

Κανονισμών. 
  
  (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται 

διαφορετικά σε αυτούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Νόμο. 
   
Εφαρμογή των 
παρόντων 
Κανονισμών. 

3. Οι Κανονισμοί 9 έως 31 δεν εφαρμόζονται αναφορικά με αδικήματα Ανώτερων Αξιωματικών και οι 
Κανονισμοί 32 έως 48 εφαρμόζονται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Κανονισμούς 12 και 49, 
αποκλειστικά σε για αδικήματα Ανώτερων Αξιωματικών. 

    
Συμμόρφωση  
σε διαταγές. 
 

4. Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί, οι Αξιωματικοί και οι Πυρονόμοι είναι υπεύθυνοι για την αυστηρή 
συμμόρφωση και τήρηση όλων των διαταγών και εντολών που κατά καιρούς εκδίδονται από τον 
Αρχιπύραρχο και δεν εκδίδουν οποιεσδήποτε διαταγές οι οποίες δεν συνάδουν με τις διαταγές και τις 
εντολές του Αρχιπύραρχου. 

   
Παράπονα  
προς τον 
Αρχιπύραρχο. 

5.-(1) Μέλος της Πυροσβεστικής, το οποίο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί ή έχει δίκαιη αιτία για υποβολή 
παραπόνου, δύναται να ζητήσει ακρόαση από τον οικείο Επαρχιακό Υπεύθυνο, ο οποίος διερευνά το 
παράπονο και, εάν κρίνει τούτο δικαιολογημένο, λαμβάνει τα κατά την κρίση του αναγκαία μέτρα για 
θεραπεία του παραπόνου. 

  
  (2) Σε περίπτωση που το μέλος της Πυροσβεστικής δεν ικανοποιείται από την απόφαση του 

Επαρχιακού Υπευθύνου, δύναται να προβεί σε παραστάσεις προς τον Αρχιπύραρχο. 
  
Αιτήσεις και 
επιστολές  
προς τον 
Αρχιπύραρχο. 

6.  Όλες οι αιτήσεις, επιστολές ή οποιασδήποτε μορφής γραπτή επικοινωνία από μέλη της 
Πυροσβεστικής προς τον Αρχιπύραρχο, διαβιβάζονται μέσω του οικείου Επαρχιακού Υπευθύνου. 
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Αστικές 
διαδικασίες. 

7. Σε περίπτωση που μέλος της Πυροσβεστικής προτίθεται να εγείρει οποιαδήποτε αστική διαδικασία 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου εναντίον άλλου μέλους της Πυροσβεστικής, υποβάλλει στον 
Αρχιπύραρχο γραπτή γνωστοποίηση για την πρόθεσή του, καθώς και τους λόγους για τους οποίους 
προβαίνει στην ενέργεια αυτή. 

   
Πειθαρχικά 
αδικήματα. 
Πρώτος  
Πίνακας. 

8.  Μέλος της Πυροσβεστικής διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα (που στο εξής θα αναφέρεται ως 
«αδίκημα»), εάν διαπράξει ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα που εκτίθενται στον Νόμο ή στον Πρώτο 
Πίνακα των παρόντων Κανονισμών (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Πειθαρχικός Κώδικας»). 

   
Διενέργεια 
ερευνών. 

9.-(1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (5), σε περίπτωση που υποβάλλεται αναφορά ή 
προβάλλεται ισχυρισμός από την οποία ή από τον οποίο φαίνεται ότι μέλος της Πυροσβεστικής 
ενδεχομένως να διέπραξε πειθαρχικό αδίκημα, διενεργείται έρευνα από Αξιωματικό ή Ανώτερο Αξιωματικό 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Ερευνών Αξιωματικός»), ο οποίος ορίζεται από τον Πύραρχο: 

  
  Νοείται ότι, εάν η αναφορά ή ο ισχυρισμός για ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από 

μέλος υποβάλλεται στον Επαρχιακό Υπεύθυνο, αυτός ενημερώνει αμέσως εγγράφως τον Πύραρχο, για 
να ενεργήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.   

     
(2)(α) 

 
Όταν το παράπονο στρέφεται εναντίον του άμεσα προϊσταμένου, όπως σταθμάρχη, 
υπεύθυνου τμήματος, κλάδου ή γραφείου, η σχετική αναφορά δύναται να υποβάλλεται 
απευθείας από το μέλος στον Πύραρχο, χωρίς κατ’ ανάγκη να διαβιβάζεται μέσω της κανονικής 
οδού. 

   
 (β) Όταν το παράπονο στρέφεται εναντίον ή εμπλέκει άμεσα τον Επαρχιακό Υπεύθυνο, η αναφορά 

δύναται να υποβάλλεται απευθείας στον Αρχιπύραρχο, ο οποίος προβαίνει στον ορισμό 
Ερευνώντος Αξιωματικού για τη διενέργεια της έρευνας. 

   
(γ) Όταν το παράπονο στρέφεται εναντίον ή εμπλέκει άμεσα τον Πύραρχο, η σχετική αναφορά 

υποβάλλεται απευθείας στον Αρχιπύραρχο. 
   
  (3) Εάν η αναφορά ή ο ισχυρισμός για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος στρέφεται εναντίον μέλους 

μέχρι του βαθμού του Πυρονόμου, ο Ερευνών Αξιωματικός που ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο (1), 
δεν προέρχεται από τον Πυροσβεστικό Σταθμό, Τμήμα ή Γραφείο στο οποίο υπηρετεί το εν λόγω μέλος 
και, εάν στρέφεται εναντίον Υποπυραγού ή Πυραγού, δεν προέρχεται από την Επαρχιακή Διεύθυνση ή 
Τμήμα στο οποίο αυτός υπηρετεί. 

  
  (4) Εάν η αναφορά ή ο ισχυρισμός αφορά περισσότερα από ένα μέλη της Πυροσβεστικής, τα οποία 

υπάγονται σε διαφορετικές Επαρχιακές Διευθύνσεις ή Τμήματα, η αναφορά ή ο ισχυρισμός υποβάλλεται 
στον Πύραρχο (Διοίκησης), ο οποίος προβαίνει στον ορισμό Ερευνώντος Αξιωματικού για τη διενέργεια 
της έρευνας. 

  
  (5) Ο Ερευνών Αξιωματικός δεν δύναται να είναι του ιδίου ή κατώτερου βαθμού από τον βαθμό του 

μέλους της Πυροσβεστικής, εναντίον του οποίου διενεργείται η έρευνα, με βάση την αναφορά που 
υποβλήθηκε ή τον ισχυρισμό που προβλήθηκε. 

  
  (6) Ο Ερευνών Αξιωματικός, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, έχει εξουσία να λαμβάνει γραπτές 

καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο, που δυνατόν να γνωρίζει οτιδήποτε από τα γεγονότα της 
υπόθεσης και για τον σκοπό αυτό ακολουθείται, κατά το δυνατόν, ο τρόπος λήψης καταθέσεων που 
ακολουθείται σε ποινικές υποθέσεις. 

  
  (7) Ύστερα από τη συμπλήρωση της έρευνας, ο Ερευνών Αξιωματικός υποβάλλει το πόρισμά του με 

πλήρες αιτιολογικό και όλα τα σχετικά έγγραφα στον Πύραρχο από τον οποίο έχει ορισθεί δυνάμει της 
παραγράφου (1) ή στον Πύραρχο (Διοίκησης), εάν έχει ορισθεί δυνάμει της παραγράφου (4). 
 
 (8) Η έρευνα διεξάγεται το συντομότερο δυνατόν και συμπληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία λήψης της εντολής για διεξαγωγή έρευνας: 
  
 Νοείται ότι, ο Πύραρχος, ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης από τον 
Ερευνώντα Αξιωματικό, δύναται να δώσει παράταση της προθεσμίας για τη συμπλήρωση της έρευνας. 

 (9) Ο Ερευνών Αξιωματικός, ο οποίος ορίστηκε για διεξαγωγή της έρευνας, υποχρεούται να ζητήσει 
την εξαίρεσή του, σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας που έγκειται σε ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό 
δεσμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού με το υπό κατηγορία μέλος, ή εάν έχει 
οποιοδήποτε συμφέρον από την έκβαση της έρευνας.  
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Προσωπική 
εξήγηση. 
 
Δεύτερος  
Πίνακας. 

10. Ο Ερευνών Αξιωματικός, το συντομότερο  δυνατόν, πληροφορεί γραπτώς το μέλος της 
Πυροσβεστικής για την αναφορά που υποβλήθηκε ή τον ισχυρισμό που προβλήθηκε και του επιδίδει 
ειδοποίηση, κατά τον τύπο που προβλέπεται στον Δεύτερο Πίνακα, επιπροσθέτως δε πληροφορεί το 
μέλος αυτό ότι δεν είναι υποχρεωμένο να δηλώσει οτιδήποτε αναφορικά με την υπόθεση, αλλά ότι μπορεί, 
εάν το επιθυμεί, να δώσει γραπτή ή προφορική κατάθεση στον Ερευνώντα Αξιωματικό αναφορικά με την 
υπόθεση, προειδοποιώντας το ότι η εν λόγω κατάθεση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε 
μελλοντική πειθαρχική διαδικασία: 

   
  Νοείται ότι, οποιαδήποτε κατάθεση η οποία λήφθηκε προηγουμένως από το μέλος, αναφορικά με τα 

ίδια γεγονότα, δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πειθαρχικής διαδικασίας, νοουμένου ότι ο Ερευνών 
Αξιωματικός παρέχει στο μέλος την ευκαιρία να προσθέσει, διορθώσει ή αφαιρέσει οτιδήποτε, με νέα 
συμπληρωματική κατάθεσή του.   

   
Πειθαρχικό 
πόρισμα. 
 

 
Τρίτος  
Πίνακας. 
 

11.-(1) Ύστερα από την υποβολή από τον Ερευνώντα Αξιωματικό του πορίσματος και των άλλων 
σχετικών εγγράφων σύμφωνα με την παράγραφο (7) του Κανονισμού 9, ο Πύραρχος στον οποίο έχει 
υποβληθεί το πόρισμα, ανάλογα με την περίπτωση, αφού μελετήσει το πόρισμα και τα άλλα έγγραφα, 
δύναται να αποφασίσει τη μη πειθαρχική δίωξη του μέλους εναντίον του οποίου διενεργήθηκε η έρευνα ή 
να το κατηγορήσει, με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου στον Τρίτο  Πίνακα εντύπου (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «Πειθαρχικό Έντυπο»), στο οποίο αναφέρεται η κατηγορία και όλες οι σχετικές με αυτή 
λεπτομέρειες, ώστε το μέλος εναντίον του οποίου έγινε η κατηγορία να μη βρίσκεται σε αμφιβολία 
αναφορικά με την προσαπτόμενη εναντίον του κατηγορία, και προβαίνει στον ορισμό Προεδρεύοντος 
Αξιωματικού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 20. 

  
  (2) Εάν ο Πύραρχος, ύστερα από τη μελέτη της υπόθεσης, κρίνει ότι αυτή είναι σοβαρής μορφής και 

οποιαδήποτε ποινή που προβλέπεται στον Κανονισμό 22 είναι ανεπαρκής ή ότι αυτή αφορά αδίκημα 
διαφθοράς, υποβάλλει το πόρισμα μαζί με τα σχετικά έγγραφα στον Αρχιπύραρχο, ο οποίος ενεργεί 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 12, εάν δε ο Πύραρχος κρίνει ότι δεν είναι σοβαρής μορφής και 
οποιαδήποτε ποινή που προβλέπεται στον Κανονισμό 22 είναι επαρκής, ορίζει Προεδρεύοντα Αξιωματικό 
για την εκδίκασή της σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 18 έως 23.  

    
  (3) Εάν ο Πύραρχος στον οποίο υποβλήθηκε το πόρισμα αποφασίσει ότι το μέλος δεν πρέπει να 

διωχθεί πειθαρχικά, αποστέλλει τον φάκελο της υπόθεσης, με τη γνώμη του και τους λόγους στους οποίους 
αυτή στηρίζεται, στον Αρχιπύραρχο, ο οποίος τότε μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 12 ή 37.   

    
Μελέτη 
πορίσματος  
από τον 
Αρχιπύραρχο. 

12.-(1) Ανεξαρτήτως των προνοιών των Κανονισμών 8 έως 11, ο Αρχιπύραρχος δύναται, οποτεδήποτε 
και προτού ο Πύραρχος ενεργήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 11, να απαιτήσει να του 
αποσταλεί για μελέτη το πόρισμα της έρευνας μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα. 

  
 (2)  Εάν ο Αρχιπύραρχος, αφού μελετήσει το πόρισμα και τα έγγραφα, έχει τη γνώμη ότι-  
  
 (α) 

 
δεν έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, διατάσσει να μην ασκηθεί πειθαρχική 
δίωξη εναντίον του υπό καταγγελία μέλους· 

  
 (β) 

 
έχει διαπραχθεί αδίκημα, αλλά αυτό δύναται να εκδικαστεί ικανοποιητικά σύμφωνα με τις 
πρόνοιες των Κανονισμών 18 έως 24, διατάσσει να επιστραφεί η υπόθεση στον Πύραρχο για 
να κατηγορηθεί το υπό καταγγελία μέλος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 11 και 
ακολούθως να εκδικαστεί η υπόθεση σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 18 έως 24· 

   
 (γ) έχει διαπραχθεί αδίκημα διαφθοράς ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, το οποίο, λόγω της 

σοβαρότητάς του ή των περιστάσεων και συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε, ενδείκνυται, 
κατά την κρίση του, να εκδικαστεί από την Επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 13, διατάσσει να επιστραφεί η υπόθεση στον Πύραρχο, για να κατηγορηθεί το 
υπό καταγγελία μέλος και να παραπεμφθεί η εκδίκασή της στην Επιτροπή που θα την 
εκδικάσει. 

  
Ορισμός 
Επιτροπής. 

13.-(1) Για σκοπούς εκδίκασης υποθέσεων που παραπέμπονται από τον Αρχιπύραρχο δυνάμει των 
προνοιών της παραγράφου (2) του Κανονισμού 12, ο Αρχιπύραρχος καταρτίζει, με την έγκριση του 
Υπουργού, τριμελή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό, ως Πρόεδρο, και 
από δύο (2) λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, που υποδεικνύει ο Γενικός Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας, με μισθοδοτική κλίμακα ανώτερη του βαθμού του υπό κατηγορία μέλους της 
Πυροσβεστικής, ως μέλη. 

  
  (2) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο ορισμός λειτουργού της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, ως μέλους της τριμελούς Επιτροπής, ο Υπουργός ορίζει στη θέση αυτή, ύστερα από 
συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, πρώην Δικαστή, η αμοιβή του οποίου 
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καταβάλλεται από τα Κεφάλαια του εκάστοτε Κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν την Πυροσβεστική 
και καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

  
  (3) Της Επιτροπής προεδρεύει ο ιεραρχικά ανώτερος σε θέση με υψηλότερους μισθοδοτικούς όρους. 
  
  (4) Ο Ανώτερος Αξιωματικός δεν προέρχεται από τη Διεύθυνση ή το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί το υπό 

κατηγορία μέλος. 
  
  (5) Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει υποθέσεις εναντίον των μελών της Πυροσβεστικής μέχρι 

και του βαθμού του Πυραγού, η δε ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, κατά το δυνατόν, με τον ίδιο τρόπο, 
όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά. 

  
  (6) Μέλος της Επιτροπής υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεσή του, σε περίπτωση κωλύματος ή 

αδυναμίας που έγκειται σε ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και 
τετάρτου βαθμού με το υπό κατηγορία μέλος ή εάν έχει οποιοδήποτε συμφέρον από την έκβαση της 
υπόθεσης: 
 
 Νοείται ότι, σε περίπτωση εξαίρεσης μέλους που δεν είναι λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας, αυτό αντικαθίσταται από άλλο με απόφαση του Αρχιπύραρχου και την έγκριση του 
Υπουργού, σε περίπτωση δε εξαίρεσης λειτουργού της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
αντικαθίσταται από άλλο λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που υποδεικνύει ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

  
  (7) Το υπό κατηγορία μέλος έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται με ή χωρίς συνήγορο. 
  
  (8) Η Επιτροπή συγκαλείται με νέα σύνθεση, σε περίπτωση που το Συμβούλιο Εφέσεων διατάσσει την 

επανεκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του Κανονισμού 29. 
   
Εξουσίες 
Επιτροπής. 

14.-(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία-  

  
 (α) να καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους, καθώς και την προσέλευση του μέλους 

εναντίον του οποίου γίνεται η ακρόαση, 
  
 (β) να απαιτεί την προσαγωγή οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία, 

περιλαμβανομένου και του προσωπικού φακέλου και του ατομικού δελτίου του μέλους, 
  
 (γ) να αναβάλλει την ακρόαση, νοουμένου ότι η υπόθεση προχωρεί το συντομότερο  δυνατόν, και 

να διατάσσει τους παρόντες μάρτυρες να εμφανιστούν κατά τη νέα δικάσιμο, και 

  
 (δ) να χορηγεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μη μέλος της Πυροσβεστικής, που κλήθηκε ως 

μάρτυρας στην ακροαματική διαδικασία, οποιοδήποτε ποσό, που θα καταβάλλεται από τα 
Κεφάλαια του Προϋπολογισμού που αφορούν την Πυροσβεστική και που κατά την κρίση της 
Επιτροπής θα μπορούσε λογικά να ανταποκρίνεται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το 
πρόσωπο αυτό, σε σχέση με την κλήση του ως μάρτυρα. 

  
  (2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται χωρίς εύλογη αιτία να συμμορφωθεί προς τις εντολές της Επιτροπής 

που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (α), (β) και (γ) της παραγράφου (1) ή αρνείται σε οποιαδήποτε 
διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που νόμιμα τίθεται σε αυτό, 
είναι ένοχο αδικήματος, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου. 

    
Απόφαση 
Επιτροπής. 

15.-(1) Η Επιτροπή με απόφασή της δύναται-  

 (α) 
 

να κρίνει το μέλος ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος για το οποίο κατηγορείται και να επιβάλει 
σε αυτό για κάθε κατηγορία οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στον 
Κανονισμό 16, 

    
 (β) να απαλλάξει το μέλος από τις κατηγορίες, 
    
 (γ) 

 
όταν η μαρτυρία αποδεικνύει αδίκημα άλλο από αυτό για το οποίο κατηγορείται και δύναται να 
γίνει τροποποίηση χωρίς ζημιά σε βάρος του κατηγορουμένου, να τροποποιήσει την κατηγορία 
και να επιβάλει τέτοια ποινή, που κατά την άποψή της είναι η αρμόζουσα για τέτοια κατηγορία. 

  (2) Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι πλήρως αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
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Πειθαρχικές 
ποινές. 

16.-(1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλει σε μέλος της Πυροσβεστικής που καταδικάσθηκε για 
πειθαρχικό αδίκημα μία από τις ακόλουθες ποινές για κάθε κατηγορία: 

  
 (α) Απόλυση, 

 (β) εξαναγκασμό σε παραίτηση, 
    
 (γ) υποβιβασμό κατά βαθμό ή τάξη, 
    
 (δ)  

 
κατακράτηση, διακοπή ή αναβολή ετήσιας προσαύξησης, 

 (ε)  
 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), 

 (στ)  
 

πειθαρχική μετάθεση για χρονική περίοδο ενός (1) έως πέντε (5) ετών, 

 (ζ) αυστηρή επίπληξη, 
    
 (η) επίπληξη: 
  
 Νοείται ότι, η ποινή της διακοπής ή αναβολής ετήσιας προσαύξησης επιβάλλεται στις περιπτώσεις 

που η μισθολογική κατάσταση του μέλους το επιτρέπει και αφού προηγουμένως γίνει αποτίμηση της 
ποινής.  

  
  (2) Μέλος της Πυροσβεστικής, που καταδικάζεται για το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο 

12 του Πειθαρχικού Κώδικα, στερείται κάθε δικαιώματος μισθού και επιδομάτων κατά τη διάρκεια της 
απουσίας του χωρίς άδεια. 

  
  (3) Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε μέλος που καταδικάσθηκε για αδίκημα που προβλέπεται στις 

παραγράφους 5, 6, 8, 10 και 20 του Πειθαρχικού Κώδικα οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις ποινές 
που ορίζονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ε) της παραγράφου (1). 

  
  (4) Σε μέλος που καταδικάσθηκε από δικαστήριο για ποινικό αδίκημα διαφθοράς, η Επιτροπή, 

ανεξάρτητα από την ποινή που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο, επιβάλλει την ποινή της απόλυσης ή 
της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. 

  
Μεταβίβαση  
εξουσιών. 

17. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος Πύραρχος απουσιάζει με άδεια ή τελεί σε ανικανότητα, οι εξουσίες 
που του παρέχονται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών μεταβιβάζονται στον Πύραρχο που ορίζεται από 
τον Αρχιπύραρχο ως αντικαταστάτης του κατά την περίοδο της απουσίας του. 

  
Έγγραφα στον 
κατηγορούμενο. 

18. Σε περίπτωση που προσάπτεται κατηγορία εναντίον μέλους της Πυροσβεστικής, ο Πύραρχος, το 
συντομότερο  δυνατόν, παρέχει ή μεριμνά να παρασχεθούν στον κατηγορούμενο τα ακόλουθα: 

  
 (α) Αντίγραφο κάθε γραπτής κατάθεσης που ο κατηγορούμενος τυχόν έδωσε σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 10, καθώς και αντίγραφο των εκθέσεων σχετικά με οποιαδήποτε προφορική 
κατάθεση που τυχόν έδωσε σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό· 

   
 (β) αντίγραφο του Πειθαρχικού Εντύπου· 

 
 (γ) αντίγραφο της αναφοράς ή του ισχυρισμού πάνω στο οποίο εδράζεται η κατηγορία, καθώς και 

όλες τις σχετικές με αυτή αναφορές, εάν δε αυτές είναι εμπιστευτικές, δίδονται μόνο όταν 
σκοπείται να προσαχθούν ως αποδεικτικά στοιχεία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης· 

   
 (δ) αντίγραφο των καταθέσεων που αφορούν στην κατηγορία και έχουν δοθεί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο, ανεξαρτήτως εάν θα κληθεί ή όχι ως μάρτυρας κατηγορίας, καθώς και το όνομα και 
τη διεύθυνση του προσώπου αυτού· 
 

 (ε) αντίγραφο οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αφορά ή και έχει σχέση με την κατηγορία, εάν 
ζητηθεί από τον κατηγορούμενο. 

   
Ερωτήσεις 
Πειθαρχικού 
Εντύπου. 

19.-(1) Ο κατηγορούμενος καλείται από τον Ερευνώντα Αξιωματικό να καταθέσει, εντός δεκατεσσάρων 
(14) ημερών από την ημερομηνία που του χορηγείται το αντίγραφο του Πειθαρχικού Εντύπου και όλες οι 
άλλες σχετικές καταθέσεις και έγγραφα, γραπτώς στο Πειθαρχικό Έντυπο, εάν παραδέχεται ή αρνείται την 
κατηγορία που του προσάπτεται. 

  
  (2) Ο κατηγορούμενος καλείται από τον Ερευνώντα Αξιωματικό να καταθέσει γραπτώς στο 

Πειθαρχικό Έντυπο, εάν επιθυμεί να παρίσταται με συνήγορο. 
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  (3) Ο κατηγορούμενος καλείται από τον Ερευνώντα Αξιωματικό να καταθέσει γραπτώς στο 
Πειθαρχικό Έντυπο τα ονόματα και τις διευθύνσεις οποιωνδήποτε μαρτύρων των οποίων επιθυμεί όπως, 
με τη λήψη μέτρων από τον Προεδρεύοντα Αξιωματικό ή την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, 
εξασφαλιστεί η προσέλευση κατά την ακρόαση της υπόθεσης. 

  
  (4) Εάν ο μάρτυρας του οποίου ο κατηγορούμενος επιθυμεί την προσέλευση είναι μέλος της 

Πυροσβεστικής, διατάσσεται να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της υπόθεσης, ενώ, εάν ο μάρτυρας δεν 
είναι μέλος της Πυροσβεστικής, δίδεται κατάλληλη ειδοποίηση για την προσέλευσή του και σε αυτή 
αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος της ακρόασης της υπόθεσης. 

    
Ορισμός 
Προεδρεύοντος 
Αξιωματικού. 

20.-(1) Ο Αρχιπύραρχος, με την έγκριση του Υπουργού, ορίζει τον απαραίτητο αριθμό Ανώτερων 
Αξιωματικών για χρονική περίοδο τριών (3) ετών, για να ασκούν τα καθήκοντα Προεδρεύοντος 
Αξιωματικού προς εκδίκαση υποθέσεων που δεν εκδικάζονται από την Επιτροπή. 

  
  (2) Για την εκδίκαση των υποθέσεων που δεν εκδικάζονται από την Επιτροπή, ορίζεται σύμφωνα 

με τις πρόνοιες των Κανονισμών 11 ή 12 ένας από τους Προεδρεύοντες Αξιωματικούς που έχουν οριστεί 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1).  

  
  (3) Ανώτερος Αξιωματικός που ορίστηκε Προεδρεύων Αξιωματικός για εκδίκαση υπόθεσης όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο (2), ζητά την εξαίρεσή του, σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας που 
έγκειται σε ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού με 
το υπό κατηγορία μέλος ή σε περίπτωση που έχει συμφέρον για την έκβαση της υπόθεσης. 

  
  (4) Την υπόθεση ενώπιον του Προεδρεύοντος Αξιωματικού, παρουσιάζει μέλος της Πυροσβεστικής 

βαθμού όχι κατώτερου του Πυραγού, το οποίο ορίζει ο Αρχιπύραρχος. 
    

Εξουσίες 
Προεδρεύοντος 
Αξιωματικού. 

21.-(1)  Ο Προεδρεύων Αξιωματικός έχει τις ακόλουθες εξουσίες: 

 (α)  Να διατάσσει τον κατηγορούμενο να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της υπόθεσης· 
    
 (β)  να καλεί μάρτυρες· 
    
 (γ)  να αξιώνει την προσαγωγή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση· 
    
 (δ)  να αναβάλλει την ακρόαση από καιρό σε καιρό και να διατάσσει τους παρόντες μάρτυρες να 

εμφανιστούν κατά τη νέα δικάσιμο· 
    
 (ε)   να χορηγεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μη μέλος της Πυροσβεστικής, που κλήθηκε και παρέστη 

ως μάρτυρας στην ακροαματική διαδικασία, οποιοδήποτε ποσό, που καταβάλλεται από τα 
Κεφάλαια του Προϋπολογισμού που αφορούν την Πυροσβεστική και που κατά την κρίση του θα 
μπορούσε λογικά να ανταποκρίνεται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το πρόσωπο αυτό, σε 
σχέση με την κλήση του ως μάρτυρα. 

  
 (2) Οποιοσδήποτε που έχει κλητευθεί ως μάρτυρας σύμφωνα με την παράγραφο (1) παραλείπει, χωρίς 

εύλογη αιτία, να εμφανιστεί κατά τον χρόνο και τόπο που αναγράφεται στην κλήση ή κατά την αναβολή 
της υπόθεσης ή αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που νόμιμα του τίθεται, είναι ένοχος 
αδικήματος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου. 

  
  (3) Κατά την ακρόαση της υπόθεσης, τηρούνται πρακτικά της διαδικασίας. 
   
Ποινές  
από τον 
Προεδρεύοντα 
Αξιωματικό. 

22.-(1) Ο Προεδρεύων Αξιωματικός έχει εξουσία να επιβάλει σε μέλος της Πυροσβεστικής που 
καταδικάσθηκε για πειθαρχικό αδίκημα μία από τις ακόλουθες ποινές για κάθε κατηγορία: 

 (α)   Κατακράτηση, διακοπή ή αναβολή ετήσιας προσαύξησης· 
    
 (β)   πειθαρχική μετάθεση της οποίας η περίοδος  καθορίζεται από ένα (1) έως πέντε (5) έτη· 
    
 (γ)   χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)· 
    
 (δ)   αυστηρή επίπληξη· 
    
 (ε)   επίπληξη: 
    
 Νοείται ότι, η προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο (α) ποινή της κατακράτησης, διακοπής ή αναβολής 

ετήσιας προσαύξησης, επιβάλλεται στις περιπτώσεις που η μισθολογική κατάσταση του μέλους το 
επιτρέπει και αφού προηγουμένως γίνει αποτίμηση της ποινής. 
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  (2) Μέλος της Πυροσβεστικής που καταδικάσθηκε για το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο 
12 του Πειθαρχικού Κώδικα στερείται κάθε δικαιώματος μισθού και επιδομάτων κατά το διάστημα της 
απουσίας του χωρίς άδεια. 

    
  (3) Η απόφαση του Προεδρεύοντος Αξιωματικού είναι αιτιολογημένη, καταγράφεται στο Πειθαρχικό 

Έντυπο και  κοινοποιείται στον κατηγορούμενο το συντομότερο  δυνατόν από την εκδίκαση της υπόθεσης. 
    
Διαδικασία 
ενώπιον 
Προεδρεύοντος 
Αξιωματικού  
ή Επιτροπής. 

23.-(1) Ο Προεδρεύων Αξιωματικός ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής ακολουθεί, κατά το δυνατόν, την ίδια 
διαδικασία που ακολουθείται κατά τη συνοπτική εκδίκαση ποινικών υποθέσεων. 
 

  (2) Την υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου παρουσιάζει μέλος της Πυροσβεστικής που ορίζεται 
από τον Πύραρχο. 

  
  (3) Ο Προεδρεύων Αξιωματικός ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξηγεί στον κατηγορούμενο την 

εναντίον του κατηγορία και, εάν ο κατηγορούμενος δεν παραδεχθεί την κατηγορία, η υπόθεση προχωρεί 
σε ακρόαση. 

  
  (4) Μετά το πέρας της ακρόασης των μαρτύρων κατηγορίας, ο Προεδρεύων Αξιωματικός ή ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής πληροφορεί τον κατηγορούμενο ότι δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε 
κατάθεση αυτός επιθυμεί αναφορικά με την εναντίον του κατηγορία και να καλέσει μάρτυρες υπεράσπισης 
ή ότι δύναται να δώσει μαρτυρία ενόρκως, στην τελευταία δε περίπτωση υπόκειται σε αντεξέταση. 

  
  (5) Η απόφαση του Προεδρεύοντος Αξιωματικού ή του Προέδρου της Επιτροπής, μαζί με τον φάκελο 

της υπόθεσης, υποβάλλεται αμέσως μετά την εκδίκασή της, στον Πύραρχο (Διοίκησης) για ενέργεια 
σύμφωνα με την παράγραφο (2) και την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3) του Κανονισμού 28, 
παράλληλα δε ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της πειθαρχικής διαδικασίας ο Επαρχιακός Υπεύθυνος 
και ο υπεύθυνος Γραφείου ή Τμήματος υπό τις διαταγές του οποίου υπηρετεί το μέλος. 

  
Παρουσία 
κατηγορουμένου 
κατά την  
ακρόαση. 

24.-(1) Ο κατηγορούμενος δικαιούται να παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ακρόασης, νοουμένου 
ότι συμπεριφέρεται με τον πρέποντα τρόπο, σε αντίθετη δε περίπτωση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο 
Προεδρεύων Αξιωματικός, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να διατάξει την απομάκρυνσή του και να 
προχωρήσει στην ακρόαση της υπόθεσης στην απουσία του, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που θεωρεί 
αναγκαία για να πληροφορηθεί ο κατηγορούμενος για τα διεξαγόμενα κατά την ακρόαση, ώστε να γίνει 
δυνατή η υπεράσπισή του. 

   
  (2) Εάν ο κατηγορούμενος δεν παρίσταται κατά την ακρόαση της υπόθεσης, η ακρόαση δύναται, κατά 

την κρίση του Προέδρου της Επιτροπής ή του Προεδρεύοντος Αξιωματικού, ανάλογα με την περίπτωση, 
να διεξαχθεί και διεκπεραιωθεί στην απουσία του: 

   
  Νοείται ότι- 
   
 (α) εάν ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με διαταγή δικαστηρίου, σε φυλακή 

ή άλλο ίδρυμα και επιθυμεί να παραστεί και να προβεί σε παραστάσεις κατά την ακρόαση, 
καμία απόφαση δεν εκδίδεται, μέχρις ότου ο κατηγορούμενος μπορέσει να προβεί σε τέτοιες 
παραστάσεις· 

   
 (β) εάν ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο Προεδρεύων Αξιωματικός πεισθεί από ή από μέρους του 

κατηγορουμένου ότι δικαιολογημένα ο κατηγορούμενος αδυνατεί να παραστεί στην ακρόαση 
για οποιονδήποτε λόγο, πλην της περίπτωσης που ο κατηγορούμενος κρατείται όπως 
προβλέπεται πιο πάνω, η ακρόαση αναβάλλεται. 
 

  (3) Εάν, εξαιτίας της απουσίας του κατηγορουμένου, δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της διαδικασίας 
που προβλέπεται στις πρόνοιες των Κανονισμών 10, 18, 19, της παραγράφου (2) του Κανονισμού 23 και 
της παραγράφου (1) του Κανονισμού 24, η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται. 

  
Συνοπτική 
εκδίκαση 
αδικημάτων. 
 
 
 
 

25.-(1) Ανεξαρτήτως των προνοιών των Κανονισμών 9 έως 24, σε περίπτωση κατά την οποία, εξ ιδίας 
αντίληψης ή ύστερα από υποβολή αναφοράς ή προβολή ισχυρισμού, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι μέλος 
της Πυροσβεστικής ενδέχεται να έχει διαπράξει αδίκημα, το οποίο κατά την κρίση του Αρχιπύραρχου ή 
των Πυράρχων τιμωρείται ικανοποιητικά με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ 
(€500), ο Αρχιπύραρχος ή οι Πύραρχοι δύναται να διεξάγουν έρευνα κατά την κρίση τους και, αφού 
προηγουμένως πληροφορήσουν τον κατηγορούμενο για το αδίκημα και για την εναντίον του εκ πρώτης 
όψεως υπόθεση και τον ακούσουν, να εκδώσουν απόφαση για την υπόθεση αυτή και, εάν είναι 
καταδικαστική, να του επιβάλουν ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500), κατά τη συνοπτική 
δε εκδίκαση τηρούνται πρακτικά: 
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  Νοείται ότι, σε περίπτωση που το μέλος αμφισβητεί την αναφορά ή τον ισχυρισμό, ο Αρχιπύραρχος 
διατάσσει έρευνα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9. 

  
  (2) Ανεξαρτήτως των προνοιών της παραγράφου (1)- 
    
 (α)    όταν ο Επαρχιακός Υπεύθυνος γνωρίζει εξ ιδίας αντίληψης τη διάπραξη αδικήματος από μέλος 

της Πυροσβεστικής που τελεί υπό τη διοίκησή του, δύναται, αφού ακούσει τον κατηγορούμενο, να 
του επιβάλει την ποινή της επίπληξης ή ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), χωρίς 
τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας· 

    
 (β)    όταν ο Αντιπύραρχος ή ο Πύραρχος γνωρίζει εξ ιδίας αντίληψης τη διάπραξη αδικήματος από 

μέλος της Πυροσβεστικής, δύναται, αφού ακούσει τον κατηγορούμενο, να του επιβάλει την ποινή 
της επίπληξης ή ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000), χωρίς τη διεξαγωγή 
οποιασδήποτε έρευνας· 

    
 (γ)  όταν ο Αρχιπύραρχος γνωρίζει εξ ιδίας αντίληψης τη διάπραξη αδικήματος από μέλος της 

Πυροσβεστικής, δύναται, αφού ακούσει τον κατηγορούμενο, να του επιβάλει ποινή, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Κανονισμού 22, χωρίς τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας. 

   
  (3) Οποιαδήποτε ποινή επιβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό κοινοποιείται στον 

κατηγορούμενο κατά τον χρόνο της επιβολής της ή το συντομότερο  δυνατόν ύστερα από αυτή. 
   
  (4) Στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος «μέλος της Πυροσβεστικής» σημαίνει οποιοδήποτε μέλος 

βαθμού Πυραγού ή κατώτερου βαθμού. 
   
Αναστολή  
έρευνας ή 
διαδικασίας. 

26.  Ο Αρχιπύραρχος δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο έρευνας ή διαδικασίας για πειθαρχικό αδίκημα 
και εν πάση περιπτώσει προτού επιβληθεί ποινή, με γραπτή εντολή του, να διατάξει την αναστολή της 
έρευνας ή διαδικασίας, εάν κατά την κρίση του η περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή διαδικασίας θα είναι 
επιζήμια για την Πυροσβεστική, σε περίπτωση δε τέτοιας αναστολής, το υπό κατηγορία μέλος της 
Πυροσβεστικής απαλλάσσεται από αυτή: 

   
  Νοείται ότι, εάν η έρευνα ή η διαδικασία είναι εναντίον Πυραγού ή Υποπυραγού, ο Αρχιπύραρχος δεν 

δύναται να την αναστείλει χωρίς την προηγούμενη προς τούτο συναίνεση του Υπουργού. 
  
Συμβούλιο 
Εφέσεων. 

27.  Καθιδρύεται Συμβούλιο Εφέσεων, αποτελούμενο από έναν Ανώτερο Αξιωματικό βαθμού 
Αντιπύραρχου και άνω, ως Πρόεδρο, ο οποίος δεν συμμετείχε στην Επιτροπή και τον οποίο ορίζει ο 
Υπουργός, έναν λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τον οποίο ορίζει ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και έναν δημόσιο υπάλληλο τον οποίο ορίζει ο Υπουργός κατόπιν σύστασης 
της αρμόδιας αρχής, το οποίο επιλαμβάνεται όλων των εφέσεων σε πειθαρχικές υποθέσεις στις οποίες ο 
κατηγορούμενος είναι μέλος της Πυροσβεστικής, μέχρι του βαθμού του Πυραγού περιλαμβανομένου. 

   
 Εφέσεις. 28.-(1) Μέλος της Πυροσβεστικής βαθμού μέχρι του Πυραγού, περιλαμβανομένου, εναντίον του οποίου 

εκδόθηκε απόφαση ή επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή από Προεδρεύοντα Αξιωματικό ή Επιτροπή, δύναται 
να εφεσιβάλει την καταδίκη ή την ποινή ενώπιον του Συμβουλίου Εφέσεων, εντός δεκατεσσάρων (14) 
ημερών από την ημερομηνία που του γνωστοποιήθηκε η καταδίκη ή η ποινή. 

  
  (2) Ο Πύραρχος δύναται, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης, να εφεσιβάλει ενώπιον του Συμβουλίου Εφέσεων την απόφαση της Επιτροπής ή 
του Προεδρεύοντος Αξιωματικού, για τον λόγο ότι η επιβληθείσα ποινή ήταν ανεπαρκής ή να εφεσιβάλει 
την αθωωτική απόφαση της Επιτροπής ή του Προεδρεύοντος Αξιωματικού για τον λόγο ότι- 

  
 (α) δεν υπήρξε απόδειξη βάσει της οποίας η Επιτροπή ή ο Προεδρεύων Αξιωματικός μπορούσε 

εύλογα να διαπιστώσει πραγματικό γεγονός ή γεγονότα αναγκαία για τη θεμελίωση της 
απόφασης αυτής,  

   
 (β) απόδειξη έγινε πλημμελώς δεκτή ή αποκλείστηκε,  
   
 (γ) 

 
ο νόμος εφαρμόστηκε πλημμελώς επί των πραγματικών γεγονότων, ή 

   
 (δ)  υπήρξε αντικανονικότητα στη διαδικασία. 
   
 (3)(α) Οποιαδήποτε έφεση ενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (1) είναι γραπτή, 

περιέχει με λεπτομέρεια τους λόγους πάνω στους οποίους αυτή εδράζεται και υποβάλλεται 
στον Αρχιπύραρχο. 
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 (β) Οποιαδήποτε έφεση ενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) είναι γραπτή, 
περιέχει με λεπτομέρεια τους λόγους πάνω στους οποίους αυτή εδράζεται και υποβάλλεται 
από τον Πύραρχο στον Αρχιπύραρχο. 

   
Εξουσίες 
Συμβουλίου 
Εφέσεων. 

29. Το Συμβούλιο Εφέσεων, κατά την άσκηση των εξουσιών του σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 28, δύναται να- 

   
 (α) διατάξει επανεκδίκαση της υπόθεσης με νέα σύνθεση της Επιτροπής: 
   
  Νοείται ότι, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος Ανώτερος Αξιωματικός, στη θέση του διορίζεται 

Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας από τον Αρχηγό Αστυνομίας, με την έγκριση του 
Υπουργού, 

   
 (β) μετατρέψει, αυξήσει ή μειώσει οποιαδήποτε ποινή έχει επιβληθεί, 
   
 (γ)  

 
τροποποιήσει την κατηγορία και την απόφαση και να επιβάλει τέτοια ποινή που να υποκαθιστά 
εκείνη που έχει επιβληθεί, που κατά την άποψή του είναι η αρμόζουσα για τέτοια κατηγορία, 
όταν η μαρτυρία αποδεικνύει αδίκημα άλλο από αυτό για το οποίο κατηγορείται και δύναται να 
γίνει τροποποίηση χωρίς ζημιά σε βάρος του κατηγορουμένου, 

   
 (δ)  απορρίψει την έφεση, 
   
 (ε) ακυρώσει την απόφαση και την ποινή. 
   
Έναρξη  
εφαρμογής  
της ποινής. 

30.-(1) Η ποινή εφαρμόζεται αμέσως με την επιβολή της, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή υπόκειται 
σε έφεση δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, οπότε η εκτέλεση της αναστέλλεται μέχρι την εκπνοή της 
προθεσμίας για άσκηση έφεσης ή μέχρις ότου εκδικαστεί η έφεση, εάν αυτή έχει εφεσιβληθεί: 

  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της αναγκαστικής 

αφυπηρέτησης, η άσκηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. 
  
  (2) Η εφαρμογή της ποινής της πειθαρχικής μετάθεσης εκτελείται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 

ημερών από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας για άσκηση της έφεσης ή από την περάτωση της 
έφεσης, ανάλογα με την περίπτωση. 

    
Διαθεσιμότητα. 31.-(1) Ο Αρχιπύραρχος δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να θέσει σε διαθεσιμότητα, 

οποτεδήποτε, οποιοδήποτε μέλος της Πυροσβεστικής βαθμού κατώτερου του Αντιπύραρχου, κατά τη 
διάρκεια έρευνας αναφορικά με τη διάπραξη ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος, δυνάμει των παρόντων 
Κανονισμών ή οποιουδήποτε Νόμου.  

  
  (2) Επιπροσθέτως των όσων προβλέπονται στην παράγραφο (1), μέλος της Πυροσβεστικής 

εναντίον του οποίου έχει καταχωριστεί ποινική υπόθεση ή άρχισε πειθαρχική διαδικασία, δύναται να τεθεί 
σε διαθεσιμότητα, εφόσον το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί. 

  
  (3) Ειδοποίηση περί της διαθεσιμότητας δίδεται γραπτώς, το συντομότερο  δυνατόν, στο 

ενδιαφερόμενο μέλος, το δε μέλος αυτό δεν παύει, λόγω διαθεσιμότητας, να είναι μέλος της 
Πυροσβεστικής: 

  
  Νοείται ότι,- 
  
 (α) η περίοδος της διαθεσιμότητας δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εκτός εάν ο 

Αρχιπύραρχος παρατείνει τη διαθεσιμότητα για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις (3) μήνες, εάν δε μετά το τέλος της έρευνας αποφασιστεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη του 
μέλους και συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ο Αρχιπύραρχος, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρατείνει τη διαθεσιμότητα του μέλους μέχρι τη συμπλήρωση 
της υπόθεσης, 

   
 (β) οι εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματα με τα οποία περιβάλλεται ως μέλος της 

Πυροσβεστικής αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου διαθεσιμότητας, αλλά το μέλος 
εξακολουθεί να υπέχει τις ίδιες ευθύνες, να υπόκειται στην ίδια πειθαρχία και τιμωρία και στην 
εξουσία, ωσάν να μην είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, 

   
 (γ) μέλος που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα δεν δικαιούται, για την περίοδο κατά την οποία βρίσκεται 

σε διαθεσιμότητα, μισθό ή οποιοδήποτε επίδομα, εκτός του επιδόματος ενοικίου και 
χορηγήματος (που στο εξής θα αναφέρεται ως «χορήγημα διαθεσιμότητας»), όχι μικρότερου 
από το ήμισυ του μισθού του, όπως ο Αρχιπύραρχος ήθελε ορίσει, 
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 (δ) σε περίπτωση που μέλος το οποίο βρίσκεται σε διαθεσιμότητα τελεί υπό κράτηση δυνάμει 
καταδίκης δικαστηρίου, σε φυλακή ή σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα, ή τελεί υπό κράτηση, είτε σε 
φυλακή είτε αλλού, μεταξύ της καταδίκης από δικαστήριο και της επιβολής ποινής, δεν 
καταβάλλεται επίδομα ενοικίου ή χορήγημα διαθεσιμότητας αναφορικά με την περίοδο της εν 
λόγω κράτησης, 

   
 (ε) σε περίπτωση που το μέλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, επειδή απουσίασε από τα καθήκοντά του 

και ο τόπος στον οποίο βρισκόταν ήταν άγνωστος στον Αρχιπύραρχο, δεν καταβάλλεται 
χορήγημα διαθεσιμότητας σε αυτό αναφορικά με την περίοδο κατά την οποία ο Αρχιπύραρχος 
δεν γνώριζε τον τόπο στον οποίο το μέλος βρισκόταν, 

   
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
11.5.2021. 

(στ) σε περίπτωση που μέλος το οποίο είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα αναλαμβάνει εκ νέου τα 
καθήκοντά του, λαμβάνει από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον μισθό και τα 
επιδόματα τα οποία θα δικαιούταν σύμφωνα με τους περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικούς) 
Κανονισμούς, εάν- 

  (i)  αποφασίστηκε το μέλος αυτό να μην κατηγορηθεί για πειθαρχικό αδίκημα, ή 
  (ii)  όλες οι εναντίον του κατηγορίες έχουν απορριφθεί: 

     Νοείται ότι, σε περίπτωση που κρίθηκε ένοχο και η ποινή που του επιβλήθηκε είναι άλλη από 
απόλυση, αναγκαστική αφυπηρέτηση, υποβιβασμό σε κατώτερο βαθμό ή υποβιβασμό σε 
κατώτερη μισθοδοτική θέση ή μισθοδοτική κλίμακα, δύναται να επιστραφεί στο μέλος τόσο 
ποσό από τις απολαβές και τα επιδόματα που του κατακρατήθηκαν, όσο ο Αρχιπύραρχος ήθελε 
αποφασίσει, 

   
 (ζ) από τον μισθό και τα επιδόματα του μέλους αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό του καταβλήθηκε ως 

χορήγημα διαθεσιμότητας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 
 

Αναφορά και 
ισχυρισμός για 
αδίκημα. 

32.-(1) Σε περίπτωση που υποβάλλεται αναφορά ή προβάλλεται ισχυρισμός από την οποία ή από τον 
οποίο φαίνεται ότι Ανώτερος Αξιωματικός ενδεχομένως να διέπραξε πειθαρχικό αδίκημα, διενεργείται 
έρευνα από Ανώτερο Αξιωματικό (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Ερευνών Αξιωματικός»). 

  
  (2) Ο Ερευνών Αξιωματικός ορίζεται από τον Αρχιπύραρχο με την έγκριση του Υπουργού και είναι 

ανώτερου βαθμού από τον Ανώτερο Αξιωματικό εναντίον του οποίου υποβλήθηκε η αναφορά ή 
προβλήθηκε ο ισχυρισμός: 

  
  Νοείται ότι, εάν δεν υπάρχει Ανώτερος Αξιωματικός ανώτερου βαθμού από τον Ανώτερο Αξιωματικό 

εναντίον του οποίου υποβλήθηκε η αναφορά ή προβλήθηκε ο ισχυρισμός, ο Ερευνών Αξιωματικός δύναται 
να είναι Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό κατόπιν διαβούλευσης 
με τον Αρχηγό Αστυνομίας.  

  
  (3) Σε περίπτωση που υποβάλλεται αναφορά ή προβάλλεται ισχυρισμός, από την οποία ή από τον 

οποίο φαίνεται ότι ο Αρχιπύραρχος ενδεχομένως να διέπραξε πειθαρχικό αδίκημα, διενεργείται έρευνα 
από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Ερευνών Λειτουργός»), ο οποίος 
ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ύστερα από αίτημα του Υπουργού.  

    
Χρονικά  
όρια  
έρευνας. 

33. Η έρευνα διεξάγεται το συντομότερο δυνατόν και συμπληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία λήψης της εντολής για διεξαγωγή έρευνας: 

  Νοείται ότι, ο Αρχιπύραρχος δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Ερευνώντος 
Αξιωματικού, να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας για συμπλήρωση της έρευνας: 

   
  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η έρευνα διενεργείται δυνάμει των προνοιών της 

παραγράφου (3) του Κανονισμού 32, ο Υπουργός δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του 
Ερευνώντος Λειτουργού, να χορηγήσει παράταση της προθεσμίας για συμπλήρωση της έρευνας. 

   
Εξουσίες  
Ερευνώντος 
Αξιωματικού. 

34. Ο Ερευνών Αξιωματικός ή Λειτουργός, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, έχει εξουσία να λαμβάνει 
γραπτές καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο που δυνατόν να γνωρίζει οτιδήποτε για τα γεγονότα της 
υπόθεσης και για τον σκοπό αυτό ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη καταθέσεων 
σε ποινικές υποθέσεις. 

Προσωπική 
εξήγηση  
Ανώτερου 
Αξιωματικού. 
Δεύτερος  
Πίνακας. 

35.-(1) Ο Ερευνών Αξιωματικός ή Λειτουργός, το συντομότερο δυνατόν, πληροφορεί τον Ανώτερο 
Αξιωματικό γραπτώς για την αναφορά ή τον ισχυρισμό και του επιδίδει ειδοποίηση, κατά τον τύπο που 
προβλέπεται στον Δεύτερο Πίνακα, επιπροσθέτως δε τον πληροφορεί ότι δεν είναι υποχρεωμένος να πει 
οτιδήποτε που να αφορά το ζήτημα, αλλά ότι δύναται, εάν το επιθυμεί, να δώσει γραπτή ή προφορική 
κατάθεση προς τον Ερευνώντα Αξιωματικό ή Λειτουργό αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα. 
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  (2) Οποιαδήποτε προφορική ή γραπτή κατάθεση δόθηκε στον Ερευνώντα Αξιωματικό ή Λειτουργό, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (1), δύναται να γίνει δεκτή ως μαρτυρία σε ενδεχόμενη 
πειθαρχική διαδικασία: 

  
  Νοείται ότι, οποιαδήποτε κατάθεση η οποία λήφθηκε προηγουμένως από τον Ανώτερο Αξιωματικό, 

αναφορικά με τα ίδια γεγονότα, δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πειθαρχικής διαδικασίας, 
νοουμένου ότι ο Ερευνών Αξιωματικός ή Λειτουργός παρέχει στον Ανώτερο Αξιωματικό την ευκαιρία να 
προσθέσει, διορθώσει ή αφαιρέσει οτιδήποτε, με νέα συμπληρωματική κατάθεσή του. 

    
Πόρισμα  
έρευνας στον 
Αρχιπύραρχο. 

36. Ο Ερευνών Αξιωματικός ή Λειτουργός, ύστερα από τη συμπλήρωση της έρευνας, υποβάλλει το 
πόρισμά του, με πλήρες αιτιολογικό και όλα τα σχετικά έγγραφα, στον Αρχιπύραρχο ή στον Υπουργό, σε 
περίπτωση που η έρευνα διενεργήθηκε δυνάμει των προνοιών της παραγράφου (3) του Κανονισμού 32. 

  
Έγγραφα στον 
κατηγορούμενο. 

   37.-(1)(α)  Ο Αρχιπύραρχος, αφού μελετήσει το πόρισμα και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, δύναται 
να διατυπώσει εναντίον του Ανώτερου Αξιωματικού κατηγορία, στην οποία περιγράφεται το 
αδίκημα και όλες οι σχετικές με αυτό λεπτομέρειες, ώστε ο εν λόγω Ανώτερος Αξιωματικός 
να γνωρίζει την προσαπτόμενη εναντίον του κατηγορία.  

  
(β)   Σε περίπτωση που ο Ανώτερος Αξιωματικός κατηγορηθεί και η υπόθεση εκδικαστεί από τον 

Αρχιπύραρχο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 38, ο Αρχιπύραρχος παρέχει ή 
μεριμνά για να παρασχεθούν στον Ανώτερο Αξιωματικό αντίγραφο του πορίσματος, των 
σχετικών εγγράφων και της εναντίον του κατηγορίας και των καταθέσεων των μαρτύρων 
κατηγορίας: 

 
 Νοείται ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, ο Αρχιπύραρχος δύναται να αποφασίσει 

τη μη πειθαρχική δίωξη του Ανώτερου Αξιωματικού. 
   
  (2) Σε περίπτωση που η έρευνα διενεργήθηκε δυνάμει της παραγράφου (3) του Κανονισμού 32, ο 

Υπουργός, αφού μελετήσει το πόρισμα και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, δύναται να διατυπώσει εναντίον 
του Αρχιπύραρχου κατηγορία, στην οποία περιγράφεται το αδίκημα και όλες οι σχετικές με αυτό 
λεπτομέρειες, ώστε ο Αρχιπύραρχος εναντίον του οποίου γίνεται η κατηγορία να γνωρίζει την 
προσαπτόμενη εναντίον του κατηγορία, και να παραπέμψει την υπόθεση για εκδίκαση σε Επιτροπή που 
ορίζει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 41.   

   
Συνοπτική 
εκδίκαση  
από τον 
Αρχιπύραρχο. 
 

38.-(1) Ο Αρχιπύραρχος έχει εξουσία να εκδικάζει συνοπτικά οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα 
εναντίον Ανώτερου Αξιωματικού, εάν κρίνει ότι οι περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε είναι τέτοιες, 
ώστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ποινές να είναι επαρκής και νοουμένου ότι ο Ανώτερος Αξιωματικός 
συγκατατίθεται στην εκδίκαση ή παραδέχεται τις κατηγορίες. 

 (2) Μετά το πέρας της εκδίκασης της υπόθεσης και σε περίπτωση που η απόφασή του είναι 
καταδικαστική, ο Αρχιπύραρχος δύναται να επιβάλει- 

  
 (α) κατακράτηση, διακοπή ή αναβολή προσαύξησης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 

δύο (2) έτη,  
   
 (β) πειθαρχική μετάθεση για περίοδο ενός (1) έως πέντε (5) ετών,  
   
 (γ)   χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000),  
   
 (δ) αυστηρή επίπληξη,  
   
 (ε) επίπληξη: 
   
 Νοείται ότι, η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) ποινή της κατακράτησης, διακοπής ή αναβολής 

ετήσιας προσαύξησης, επιβάλλεται στις περιπτώσεις που η μισθολογική κατάσταση του Ανώτερου 
Αξιωματικού το επιτρέπει και αφού προηγουμένως γίνει αποτίμηση της ποινής. 

   
Παραπομπή  
σε Επιτροπή. 

39. Σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν ζητά την υποβολή σε αυτόν του πορίσματος σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 40, εάν ο Αρχιπύραρχος, ύστερα από τη μελέτη τούτου και των υποβληθέντων 
εγγράφων, κρίνει ότι το αδίκημα που διαπράχθηκε είναι σοβαρής μορφής και ότι οποιαδήποτε ποινή 
προβλέπεται στον Κανονισμό 38 δεν θα ήταν επαρκής ή εάν ο Ανώτερος Αξιωματικός δεν συγκατατίθεται 
στην εκδίκαση της υπόθεσης από τον Αρχιπύραρχο ή αρνείται τις κατηγορίες, υποβάλλει το πόρισμα μαζί 
με τα σχετικά έγγραφα στον Υπουργό, ο οποίος παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση σε Επιτροπή που 
ορίζει ο ίδιος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 41: 

  
        Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός παρέχει ή μεριμνά να παρασχεθούν στον Ανώτερο 

Αξιωματικό αντίγραφο του πορίσματος, των σχετικών εγγράφων και της εναντίον του κατηγορίας και των 
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καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας, εάν αυτά δεν του έχουν ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του Κανονισμού 37. 

   
Μελέτη 
πορίσματος  
από τον  
Υπουργό. 

40.-(1) Ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε και προτού ο Αρχιπύραρχος ενεργήσει σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 37, να του ζητήσει όπως του υποβάλει το πόρισμα της έρευνας μαζί με όλα τα 
σχετικά έγγραφα που σχετίζονται με την πειθαρχική δίωξη εναντίον του Ανώτερου Αξιωματικού για μελέτη. 

  
  (2) Ο Υπουργός, αφού μελετήσει το πόρισμα και τα έγγραφα, εάν έχει τη γνώμη ότι- 
  
  (α) δεν διαπράχθηκε οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, δίνει εντολή να μην ασκηθεί 

οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη εναντίον του υπό καταγγελία Ανώτερου Αξιωματικού· 
    
  (β) διαπράχθηκε μεν αδίκημα, αλλά τούτο δύναται να εκδικαστεί ικανοποιητικά σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κανονισμού 38, δίνει εντολή να επιστραφεί η υπόθεση στον 
Αρχιπύραρχο για να κατηγορήσει τον Ανώτερο Αξιωματικό σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 37 και να εκδικάσει την  υπόθεση  σύμφωνα  με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού 38: 

    
   Νοείται ότι, εάν ο Ανώτερος Αξιωματικός δεν παραδέχεται τις κατηγορίες ή δεν 

συγκατατίθεται στην εκδίκαση της υπόθεσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 
38, η υπόθεση παραπέμπεται για εκδίκαση από Επιτροπή, όπως προβλέπεται στον 
Κανονισμό 39· 

    
  (γ) διαπράχθηκε αδίκημα το οποίο λόγω της σοβαρότητάς του ή των περιστάσεων υπό τις 

οποίες διαπράχθηκε θα έπρεπε, κατά την κρίση του, να εκδικαστεί από Επιτροπή 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 41, διατυπώνει τις σχετικές κατηγορίες, ορίζει 
την Επιτροπή και παραπέμπει την υπόθεση σε αυτή για εκδίκαση, στην περίπτωση δε 
αυτή, ο Υπουργός παρέχει ή μεριμνά να παρασχεθούν στον υπό κατηγορία Ανώτερο 
Αξιωματικό αντίγραφο του πορίσματος, των σχετικών εγγράφων και της εναντίον του 
κατηγορίας, καθώς και των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας. 

    
Ορισμός 
Επιτροπής  
για εκδίκαση 
υπόθεσης 
Ανώτερου 
Αξιωματικού. 

41.-(1)  Ο Υπουργός ορίζει τριμελή Επιτροπή, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, η οποία 
αποτελείται από- 

    
 (α) 

 
ένα πρόσωπο που κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας με υψηλούς 
μισθοδοτικούς όρους, 
 

 (β) 
 

ένα πρόσωπο που κατέχει θέση στην Πυροσβεστική ή έναν Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας, που 
ορίζεται ύστερα από διαβούλευση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
ιεραρχικά ανώτερος σε βαθμό του πειθαρχικά διωκόμενου, και 

    
 (γ) 

 
έναν λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας οριζόμενο από τον Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας: 

    
  Νοείται ότι, η ιεραρχική τάξη ή η οργανική θέση των μελών της Επιτροπής είναι ανώτερη 

εκείνης του κατηγορουμένου. 
    
  (2) Η Επιτροπή έχει εξουσία να εκδικάσει την υπόθεση εναντίον του Ανώτερου Αξιωματικού και η 

ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται, κατά το δυνατόν, με τον ίδιο τρόπο, όπως η ακρόαση ποινικής 
υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά: 

  
 Νοείται ότι, την υπόθεση εναντίον κατηγορούμενου Ανώτερου Αξιωματικού παρουσιάζει λειτουργός 

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για 
τον σκοπό αυτό: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, ο Ανώτερος Αξιωματικός έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί με ή χωρίς 

συνήγορο. 
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Εξουσίες 
Επιτροπής  
για υπόθεση 
Ανώτερου 
Αξιωματικού. 

42.   Η Επιτροπή έχει εξουσία- 

  
 (α)    να καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους, καθώς και την προσέλευση του Ανώτερου 

Αξιωματικού εναντίον του οποίου γίνεται η ακρόαση, κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε ποινική 
δίκη, 

 (β) να απαιτεί την προσαγωγή οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία, 
περιλαμβανομένου του προσωπικού φακέλου και του ατομικού δελτίου του Ανώτερου 
Αξιωματικού,  

 (γ)    να αναβάλει την ακρόαση, νοουμένου ότι η ακρόαση προχωρεί το συντομότερο  δυνατόν, 
 (δ)   να χορηγεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μη μέλος της Πυροσβεστικής, που κλήθηκε ως μάρτυρας 

στην ακροαματική διαδικασία, οποιοδήποτε ποσό, που καταβάλλεται από τα Κεφάλαια του 
Προϋπολογισμού που αφορούν την Πυροσβεστική, που κατά την κρίση της Επιτροπής δύναται 
λογικά να ανταποκρίνεται στα έξοδα που το πρόσωπο αυτό υποβλήθηκε, σε σχέση με την κλήση 
του ως μάρτυρα. 

   
Απόφαση 
Επιτροπής  
για Ανώτερο 
Αξιωματικό. 

43.-(1) Η Επιτροπή, με απόφασή της, δύναται να κρίνει τον Ανώτερο Αξιωματικό ένοχο οποιουδήποτε 
αδικήματος για το οποίο κατηγορείται και να επιβάλει σε αυτόν οποιαδήποτε από τις πειθαρχικές ποινές 
που προβλέπονται στον Κανονισμό 44 ή να τον απαλλάξει από τις κατηγορίες.  

   
  (2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι πλήρως αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
  
Πειθαρχικές  
ποινές 
σε Ανώτερο 
Αξιωματικό. 

44.-(1)  Η Επιτροπή έχει εξουσία επιβολής σε Ανώτερο Αξιωματικό που καταδικάσθηκε για πειθαρχικό 
αδίκημα μίας από τις ακόλουθες ποινές για κάθε κατηγορία: 

  
 (α) Απόλυση, 
   
 (β) εξαναγκασμό σε παραίτηση, 
   
 (γ) υποβιβασμό σε κατώτερο βαθμό ή τάξη, 
   
 (δ) κατακράτηση, διακοπή ή αναβολή ετήσιας προσαύξησης, 
   
 (ε) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), 
   
 (στ) πειθαρχική μετάθεση για περίοδο ενός (1) μέχρι πέντε (5) ετών, 
   
 (ζ) αυστηρή επίπληξη, 
   
 (η) επίπληξη: 
   
  Νοείται ότι, η ποινή της διακοπής ή αναβολής της ετήσιας προσαύξησης επιβάλλεται στις περιπτώσεις 

που η μισθολογική κατάσταση του Ανώτερου Αξιωματικού το επιτρέπει και αφού προηγουμένως γίνει 
αποτίμηση της ποινής. 

   
  (2) Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε μέλος που καταδικάσθηκε για αδίκημα που προβλέπεται 

στις παραγράφους 5, 6, 8, 10 και 20 του Πειθαρχικού Κώδικα οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε από τις ποινές 
που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (α) έως (ζ) της παραγράφου (1). 

   
  (3) Σε μέλος που καταδικάσθηκε από δικαστήριο για ποινικό αδίκημα διαφθοράς, η Επιτροπή, 

ανεξάρτητα από την ποινή που επιβλήθηκε από το δικαστήριο, επιβάλλει ως αρμόζουσα ποινή, την ποινή 
της απόλυσης ή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. 

  
Πρακτικά 
διαδικασίας. 

45. Κατά την ακρόαση υπόθεσης από τον Αρχιπύραρχο ή την Επιτροπή τηρούνται πρακτικά 
διαδικασίας. 

   
Συμβούλιο 
Εφέσεων 
Ανώτερων 
Αξιωματικών. 

46.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, το οποίο συγκροτείται από τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Πρόεδρο, έναν Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, ο οποίος ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και έναν Πύραρχο, που είναι 
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ιεραρχικά ανώτερος του κατηγορουμένου, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με 
τον Αρχιπύραρχο, και το οποίο επιλαμβάνεται των εφέσεων που ασκούνται δυνάμει του Κανονισμού 47: 

  
   Νοείται ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως, που οφείλεται σε λόγους που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών του διοικητικού 
δικαίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, ορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως 
αντικαταστάτης του κατά την εκδίκαση συγκεκριμένης υπόθεσης, Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος 
ενεργεί ως Πρόεδρος: 

   
   Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Πύραρχου, που οφείλεται σε λόγους που 

σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών του διοικητικού δικαίου, ο Υπουργός ορίζει, ως αντικαταστάτη του 
για την εκδίκαση συγκεκριμένης υπόθεσης, Βοηθό Αρχηγό της Αστυνομίας, ύστερα από διαβούλευση με 
τον Αρχηγό Αστυνομίας.  

   
  (2) Το Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών, κατά την άσκηση των εξουσιών του, σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του Κανονισμού 47, δύναται-  
   
 (α)   να διατάξει επανεκδίκαση της υπόθεσης με νέα σύνθεση της Επιτροπής, 
   
 (β)  να μετατρέψει, να αυξήσει ή να μειώσει οποιαδήποτε ποινή έχει επιβληθεί, 
   
 (γ)  

 
όταν η μαρτυρία αποδεικνύει αδίκημα άλλο από αυτό για το οποίο Ανώτερος Αξιωματικός 
κατηγορείται και δύναται να γίνει τροποποίηση χωρίς ζημιά σε βάρος του κατηγορουμένου, να 
τροποποιήσει την κατηγορία και την απόφαση και να επιβάλει τέτοια ποινή που να υποκαθιστά 
εκείνη που έχει επιβληθεί, που κατά την άποψή του είναι η αρμόζουσα για τέτοια κατηγορία, 

   
 (δ) να απορρίψει την έφεση, 
   
 (ε) να ακυρώσει την απόφαση και την ποινή. 
  
Εφέσεις για 
υποθέσεις 
Ανώτερων 
Αξιωματικών. 

47.-(1)  Ανώτερος Αξιωματικός εναντίον του οποίου εκδόθηκε απόφαση σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών 43 και 44 δύναται, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της απόφασης 
αυτής, να την εφεσιβάλει ενώπιον του Συμβουλίου Εφέσεων. 

  
  (2) Ο Υπουργός δύναται, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης, να εφεσιβάλει ενώπιον του Συμβουλίου Εφέσεων την απόφαση της Επιτροπής, 
για τον λόγο ότι η επιβληθείσα ποινή ήταν ανεπαρκής ή να εφεσιβάλει την αθωωτική απόφαση της 
Επιτροπής για τον λόγο ότι- 

  
 (α)  δεν υπήρξε απόδειξη βάσει της οποίας η Επιτροπή μπορούσε εύλογα να διαπιστώσει πραγματικό 

γεγονός ή γεγονότα αναγκαία για τη θεμελίωση της απόφασης αυτής, 
    
 (β)  απόδειξη έγινε πλημμελώς δεκτή ή αποκλείστηκε,  

 
 (γ)   ο νόμος εφαρμόστηκε πλημμελώς επί των πραγματικών γεγονότων, ή 
    
 (δ)   υπήρξε αντικανονικότητα στη διαδικασία. 
    
Διαθεσιμότητα 
Ανώτερου 
Αξιωματικού. 

48.-(1)  Σε περίπτωση κατά την οποία διεξάγεται αστυνομική έρευνα εναντίον οποιουδήποτε Ανώτερου 
Αξιωματικού για σκοπούς ποινικής δίωξης του ή διατάσσεται η έρευνα εναντίον του για πειθαρχικό 
αδίκημα, ο Υπουργός, κατόπιν διαβούλευσης με τον Αρχιπύραρχο, δύναται να τον θέσει σε διαθεσιμότητα 
κατά τη διάρκεια της έρευνας: 

  
  Νοείται ότι, η περίοδος της διαθεσιμότητας δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εκτός εάν 

ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφασίσει να παρατείνει 
τη διαθεσιμότητα για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες: 

  
  Νοείται περαιτέρω ότι, εάν μετά το τέλος της έρευνας αποφασιστεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη του 

Ανώτερου Αξιωματικού και συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρατείνει τη διαθεσιμότητα του Ανώτερου Αξιωματικού μέχρι τη 
συμπλήρωση της υπόθεσης: 

  
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε διαθεσιμότητα δύναται να τεθεί Ανώτερος Αξιωματικός εναντίον του 

οποίου έχει καταχωριστεί ποινική υπόθεση ή άρχισε πειθαρχική διαδικασία, εφόσον το δημόσιο συμφέρον 
το απαιτεί. 
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  (2) Ο Ανώτερος Αξιωματικός που τίθεται σε διαθεσιμότητα ειδοποιείται γραπτώς, το συντομότερο 
δυνατόν, προς τούτο δε οι εξουσίες, τα προνόμια και τα ωφελήματα του Ανώτερου Αξιωματικού 
αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου διαθεσιμότητας, υπόκειται όμως στις ίδιες ευθύνες, 
πειθαρχία και τιμωρία ωσάν να μην είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

  
  (3) Ο Ανώτερος Αξιωματικός, για την περίοδο που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, δεν λαμβάνει μισθό ή 

οποιοδήποτε επίδομα, εκτός του επιδόματος ενοικίου, εάν λάμβανε τέτοιο επίδομα κατά τον χρόνο που 
τέθηκε σε διαθεσιμότητα, και μέρους του μισθού και άλλων απολαβών της θέσης του (που στο εξής η 
πληρωμή αυτή θα αναφέρεται ως «χορήγημα διαθεσιμότητας»), όχι μικρότερου από το ήμισυ του μισθού 
του και των άλλων απολαβών, όπως ο Υπουργός ήθελε ορίσει. 

  
  (4) Σε περίπτωση που ο Ανώτερος Αξιωματικός τελεί υπό κράτηση δυνάμει καταδίκης δικαστηρίου σε 

φυλακή ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή τελεί υπό κράτηση, είτε σε φυλακή είτε αλλού, μεταξύ καταδίκης από 
δικαστήριο και επιβολής ποινής, δεν καταβάλλεται επίδομα ενοικίου ή χορήγημα διαθεσιμότητας 
αναφορικά με την περίοδο της εν λόγω κράτησης. 

  
  (5) Σε περίπτωση που ο Ανώτερος Αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, επειδή απουσίασε από τα 

καθήκοντά του, δεν καταβάλλεται χορήγημα διαθεσιμότητας σε αυτόν αναφορικά με την περίοδο που 
τέθηκε σε διαθεσιμότητα. 

  
  (6) Εάν από την έρευνα δεν αποδειχθεί υπόθεση κατά του Ανώτερου Αξιωματικού ή εάν αυτός 

απαλλαγεί από την κατηγορία, ο Ανώτερος Αξιωματικός δικαιούται ολόκληρο το ποσό των απολαβών που 
θα λάμβανε εάν δεν ετίθετο σε διαθεσιμότητα. 

  
  (7) Εάν ο Ανώτερος Αξιωματικός κριθεί ένοχος και του επιβληθεί η ποινή του υποβιβασμού σε κατώτερο 

βαθμό ή κατώτερη τάξη, του εξαναγκασμού σε παραίτηση ή της απόλυσης, το ποσό του μισθού και των 
άλλων απολαβών του που κατακρατήθηκε κατάσχεται και, σε περίπτωση επιβολής οποιασδήποτε άλλης 
ποινής, το ποσό που κατακρατήθηκε ή τούτο ή μέρος τούτου επιστρέφεται στον Ανώτερο Αξιωματικό, 
όπως ο Υπουργός ήθελε ορίσει. 

   
Αναστολή  
έρευνας ή 
διαδικασίας σε 
υπόθεση 
Ανώτερου 
Αξιωματικού. 

49.  Ο Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Αρχιπύραρχου, δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο έρευνας 
ή διαδικασίας για πειθαρχικό αδίκημα και εν πάση περιπτώσει προτού επιβληθεί ποινή, με γραπτή εντολή 
του να διατάξει την αναστολή της έρευνας ή διαδικασίας, εάν κατά την κρίση του η περαιτέρω διενέργεια 
έρευνας ή διαδικασίας θα είναι επιζήμια για την Πυροσβεστική, σε περίπτωση δε τέτοιας αναστολής, ο υπό 
κατηγορία Ανώτερος Αξιωματικός απαλλάσσεται από αυτή. 

   
Συνεκδίκαση. 50.  Σε περίπτωση κατά την οποία η αναφορά που υποβάλλεται ή ο ισχυρισμός που προβάλλεται για 

ενδεχόμενη διάπραξη αδικήματος αφορά μαζί με τον Ανώτερο Αξιωματικό και άλλο μέλος της 
Πυροσβεστικής που δεν είναι Ανώτερος Αξιωματικός, οι πρόνοιες των Κανονισμών 32 έως 48 
εφαρμόζονται αποκλειστικά και στο μέλος αυτό της Πυροσβεστικής σχετικά με το αδίκημα αυτό και η 
εφαρμογή των εν λόγω Κανονισμών γίνεται τόσο για τον Ανώτερο Αξιωματικό όσο και για το άλλο μέλος 
της Πυροσβεστικής. 

   
Έρευνα,  
διαδικασία  
ή δίωξη  
κατά του 
Αντιπύραρχου. 

51.  Σε περίπτωση που αστυνομική έρευνα, πειθαρχική διαδικασία, έρευνα ή δίωξη στρέφεται εναντίον 
ή αφορά ή εμπλέκει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Αρχιπύραρχο, τηρουμένης οποιασδήποτε άλλης ρητής 
ρύθμισης, ο Υπουργός ασκεί τις αρμοδιότητες που του παραχωρούνται όσον αφορά την πειθαρχική 
διαδικασία για Ανώτερους Αξιωματικούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διαβούλευσή του με τον 
Αρχιπύραρχο.  

 
Δίωξη  
δύο φορές 
δεν χωρεί. 

52.  Πειθαρχική δίωξη δεν δύναται να ασκηθεί εναντίον μέλους της Πυροσβεστικής για το ίδιο πειθαρχικό 
αδίκημα για το οποίο το ίδιο ήδη κρίθηκε ένοχο ή για το οποίο αθωώθηκε. 

   
Επιβολή  
μίας ποινής  
μόνο. 

53.  Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μία πειθαρχικές ποινές. 

   
Δίωξη  
μέλους που  
παύθηκε.  

54.  Καμία πειθαρχική δίωξη δεν ασκείται εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, αφότου τούτο έπαυσε να 
είναι μέλος της Πυροσβεστικής. 
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Συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα σε 
περίπτωση 
πειθαρχικής  
ποινής 
αναγκαστικής 
αφυπηρέτησης  
ή απόλυσης. 

55.  Σε περίπτωση επιβολής της ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης από συντάξιμη θέση, το θέμα 
των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και 
τον χρόνο έναρξης της καταβολής τούτων, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης: 

  Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που παραχωρούνται δεν είναι λιγότερα από εκείνα που θα 
παραχωρούνταν στον υπάλληλο, εάν επιβαλλόταν σε αυτόν η ποινή της απόλυσης: 

  
  Νοείται περαιτέρω ότι, η ποινή της απόλυσης συνεπάγεται απώλεια όλων των ωφελημάτων 

αφυπηρέτησης: 
  
  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στον σύζυγο και στα εξαρτώμενα τέκνα, εάν υπάρχουν, υπαλλήλου που 

απολύθηκε, καταβάλλεται σύνταξη, ωσάν αυτός να είχε αποβιώσει κατά την ημερομηνία της απόλυσής 
του, που υπολογίζεται στη βάση των πραγματικών ετών υπηρεσίας του. 

    
Πειθαρχική  
δίωξη μετά  
από αθώωση  
σε ποινικό 
αδίκημα. 

56.  Μέλος της Πυροσβεστικής, που δικάστηκε για ποινικό αδίκημα και δεν κρίθηκε ένοχο, δεν δύναται 
να διωχθεί πειθαρχικά με την ίδια κατηγορία, αλλά δύναται να διωχθεί για πειθαρχικό αδίκημα που 
προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο 
θέμα όπως η κατηγορία κατά την ποινική δίωξη. 

   
Βιβλίο 
καταγγελιών. 

57.   Στην Πυροσβεστική τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζεται κάθε αναφορά ή ισχυρισμός από την 
οποία ή από τον οποίο φαίνεται ότι μέλος της Πυροσβεστικής ενδεχομένως να διέπραξε αδίκημα, μαζί με 
τις λεπτομέρειες των ενεργειών που έχουν γίνει σχετικά. 

   
Πειθαρχικό 
βιβλίο. 

58. Στο γραφείο του Αρχιπύραρχου τηρείται πειθαρχικό βιβλίο στο οποίο καταγράφεται κάθε κατηγορία 
που γίνεται εναντίον μέλους, μαζί με την απόφαση του Προεδρεύοντος Αξιωματικού και της τυχόν έφεσης 
σχετικά με την εν λόγω κατηγορία. 

  
Γνωστοποίηση 
αποφάσεων. 

59.  Σύνοψη των αποφάσεων που εκδίδονται από τα Συμβούλια Εφέσεων που συγκροτούνται σύμφωνα 
με τις πρόνοιες των Κανονισμών 27 και 46, τις Επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των Κανονισμών 13 και 41, καθώς και τον Προεδρεύοντα Αξιωματικό που ορίζεται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού 20, περιλαμβανομένης και της επιβληθείσας ποινής ή του αθωωτικού 
πορίσματος, αναλόγως της περίπτωσης, γνωστοποιούνται, εντός είκοσι μίας (21) ημερών, στις 
Εβδομαδιαίες Διαταγές της Πυροσβεστικής, με σκοπό την ενημέρωση των μελών της Πυροσβεστικής. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Κανονισμός 8) 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

1. Ανάρμοστη συμπεριφορά 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής ενεργεί κατά τρόπο απρεπή ή επιζήμιο για την πειθαρχία ή κατά τρόπο 
που εύλογα είναι δυνατόν να δυσφημήσει την Πυροσβεστική. 

  

2 Απείθεια 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) δείχνει απείθεια με λόγια, πράξεις ή συμπεριφορά, ή 
(β) δεν υπακούει στις νόμιμες διαταγές ανωτέρου του, και εάν ακόμα θεωρεί τον εαυτό του αδικηθέντα σε 

διαταγή που του έχει δοθεί, ή παραλείπει ή αμελεί, χωρίς εύλογη αιτία, να εκτελέσει τις νόμιμες διαταγές 
ανωτέρου του. 

  

3. Καταπιεστική συμπεριφορά 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) είναι ένοχο καταπιεστικής ή τυραννικής συμπεριφοράς προς κατώτερό του κατά βαθμό, ή 
(β) χρησιμοποιεί αισχρή, υβριστική ή προσβλητική γλώσσα προς άλλο μέλος της Πυροσβεστικής, ή 
(γ) επιτίθεται εναντίον άλλου μέλους της Πυροσβεστικής. 

  

4. Παράβαση ή παράλειψη 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του 
περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου ή με οποιαδήποτε πρόνοια Κανονισμού που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το 
Μέρος II του εν λόγω Νόμου. 

  

5. Αμέλεια καθήκοντος 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) αμελεί ή χωρίς εύλογη και επαρκή αιτία παραλείπει να αναλάβει ή να εκτελέσει με προθυμία και επιμέλεια 

τα καθήκοντά του ως μέλος της Πυροσβεστικής, ή 
(β) δείχνει νωθρότητα ή οκνηρία ή φλυαρεί, όταν βρίσκεται σε καθήκον, σε παράταξη ή κατά την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικής διάλεξης ή εκπαιδευτικής σειράς μαθημάτων, ή 
(γ) παραλείπει να εκτελέσει περιπολία στον τομέα του σύμφωνα με τις διαταγές που του δόθηκαν ή 

εγκαταλείπει την περιπολία του ή το σημείο ή την άλλη θέση καθήκοντος στην οποία διατάχθηκε να 
παραμείνει χωρίς αρμόδια έγκριση ή εύλογη αιτία, ή 

(δ) παραλείπει να αναφέρει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο εκ καθήκοντος οφείλει να αναφέρει, ή 
(ε) παραλείπει να αναφέρει οτιδήποτε γνωρίζει σχετικά με εγκληματική πράξη ή παραλείπει να αποκαλύψει 

οποιαδήποτε μαρτυρία που το μέλος ή άλλο πρόσωπο γνωστό στο μέλος μπορεί να δώσει υπέρ ή εναντίον 
οποιουδήποτε κατηγορουμένου σε ποινική υπόθεση, ή 

(στ) παραλείπει να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία καταχώριση σε έγγραφο της Πυροσβεστικής, ή 
(ζ) αμελεί ή χωρίς εύλογη και επαρκή αιτία παραλείπει να εκτελέσει οποιεσδήποτε εντολές ιατρικού λειτουργού 

που ορίζεται από την Πυροσβεστική ή την κυβέρνηση ή, ενώ απουσιάζει από το καθήκον λόγω ασθένειας, 
προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή συμπεριφέρεται κατά τρόπο που τείνει να επιβραδύνει την επάνοδό 
του στο καθήκον. 

  

6. Ψεύδος, διαστροφή ή απόκρυψη αλήθειας 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) εν γνώσει του προβαίνει σε ή υπογράφει ψευδή καταχώριση σε επίσημο έγγραφο, ή 
(β) εσκεμμένα ή από αμέλεια προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή, παραπλανητική ή ανακριβή κατάθεση, ή 
(γ) εσκεμμένα ή από αμέλεια προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή καταγγελία ή κατάθεση εναντίον οποιουδήποτε 

άλλου μέλους της Πυροσβεστικής, ή 
(δ) χωρίς εύλογη και επαρκή αιτία καταστρέφει ή τεμαχίζει επίσημο έγγραφο ή αλλοιώνει ή εξαλείφει 

οποιαδήποτε καταχώριση σε αυτό, ή 
(ε) χωρίς εύλογη και επαρκή αιτία αποκρύπτει ή παρασιωπά αναφορά ή ισχυρισμό εναντίον οποιουδήποτε 

μέλους της Πυροσβεστικής. 
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7. Κατάχρηση εμπιστοσύνης 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) αποκαλύπτει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο εκ καθήκοντος οφείλει να τηρεί μυστικό, ή 
(β) χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση αποκαλύπτει στο κοινό, στον τύπο ή σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με την Πυροσβεστική, ή 
(γ) χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση δείχνει σε πρόσωπο, μη μέλος της Πυροσβεστικής, οποιοδήποτε βιβλίο, 

έγγραφο ή έντυπο που ανήκει στην Πυροσβεστική ή στην κυβέρνηση, ή 
(δ) επικοινωνεί ανώνυμα με την κυβέρνηση ή την πολιτική εξουσία ή με τον Αρχιπύραρχο ή με οποιονδήποτε 

Ανώτερο Αξιωματικό, ή 
(ε) επιζητεί την υποστήριξη μέλους της κυβέρνησης ή της πολιτικής εξουσίας αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα 

που αφορά την Πυροσβεστική, εκτός σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμων της Πυροσβεστικής, ή 
(στ) υπογράφει ή κυκλοφορεί οποιαδήποτε αίτηση, δήλωση ή έκθεση για ζήτημα που αφορά την Πυροσβεστική, 

εκτός εάν το πράττει μέσω της νόμιμης οδού επικοινωνίας με τον Αρχιπύραρχο ή την κυβέρνηση ή 
σύμφωνα με το καταστατικό των Συνδέσμων της Πυροσβεστικής, ή 

(ζ) συγκαλεί ή παρευρίσκεται σε μη εξουσιοδοτημένη συνάθροιση για συζήτηση θέματος που αφορά την 
Πυροσβεστική, ή 

(η) υποβάλλει αίτηση ή επιζητεί την υποστήριξη άλλου μέλους της Πυροσβεστικής ή οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, σχετικά με ζητήματα προαγωγών, πειθαρχίας, μεταθέσεων ή διορισμών στην Πυροσβεστική, 
κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδόθηκαν με βάση τον περί 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο ή οποιονδήποτε Νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί και τις 
εκάστοτε εν ισχύι Πυροσβεστικές Διατάξεις, ή 

(θ) χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή δημοσιεύει ή μεταδίδει από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο 
ή άλλο μέσο οποιαδήποτε ύλη η οποία αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

  

8. Διαφθορά 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής έχει διαπράξει αδίκημα που λογίζεται «πράξη διαφθοράς» ή «πράξη εν 
δυνάμει διαφθοράς», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου και ειδικότερα-  
(α) άμεσα ή έμμεσα, δωροδοκείται ή δωροδοκεί άλλο πρόσωπο για προσωπικό όφελος ή όφελος τρίτου 

προσώπου, ή 
(β) καταχράται την ιδιότητα του μέλους για αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή οφέλους για τρίτο πρόσωπο, ή   
(γ) αποδέχεται ή λαμβάνει από τρίτα πρόσωπα δώρα ή υλικό, κέρδος ή υπηρεσίες λόγω της θέσης του, εν 

γνώσει του ότι η προσφορά και αποδοχή των υπηρεσιών ή δώρων γίνεται για απόκτηση της εύνοιάς του ή 
τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων, ή 

(δ) προβαίνει σε ευκαιριακή κλοπή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, ή  
(ε) προστατεύει παράνομες δραστηριότητες που αφορούν οργανωμένο έγκλημα, ηλεκτρονικό τζόγο, πορνεία, 

ναρκωτικά, προστασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και γενικά εγκληματικές δραστηριότητες που εντάσσονται 
στο πλαίσιο των σοβαρών ποινικών αδικημάτων, ή 

(στ) προβαίνει σε παράτυπες υπηρεσιακής φύσεως διευθετήσεις προς μέλη ή προς άλλους, που συνιστούν 
προνομιακή μεταχείριση, ή  

(ζ) νοθεύει ή παρακωλύει ποινική ή πειθαρχική έρευνα, παραποιεί ή αφαιρεί τεκμήρια ή παραβλέπει σκόπιμα 
την διάπραξη ποινικών ή τροχαίων αδικημάτων, ή 

(η) αποκαλύπτει υπηρεσιακές πληροφορίες σε εγκληματικά στοιχεία ή άλλα αναρμόδια πρόσωπα ή υποβοηθά 
τέτοια πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, ή  

(θ) διαρρέει ή ενημερώνει πρόσωπα για τα οποία επίκειται αστυνομική επιχείρηση ή αποκαλύπτει σε 
εγκληματικά στοιχεία ή άλλα αναρμόδια πρόσωπα, την ύπαρξη ενταλμάτων σύλληψης και έρευνας εναντίον 
τους, ή  

(ι) διαρρέει ή ενημερώνει μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης, για άκρως απόρρητα, απόρρητα 
και εμπιστευτικά υπηρεσιακά ζητήματα ή για την πρόοδο και/ή πορεία και/ή διερεύνηση σοβαρών ποινικών 
υποθέσεων, ή  

(ια) αναζητεί από τις βάσεις δεδομένων της Πυροσβεστικής στοιχεία ή πληροφορίες, χωρίς εξουσιοδότηση ή 
νόμιμο λόγο, και τα παραδίδει ή τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα, ή 

(ιβ) χωρίς εξουσιοδότηση, κάνει χρήση πόρων της Πυροσβεστικής, ανθρώπινων ή υλικών, για προσωπικό 
όφελος ή όφελος τρίτου προσώπου, νομικού ή φυσικού, και η χρήση συνδέεται με ύποπτες δραστηριότητες, 
ή  

(ιγ) χωρίς την έγκριση του Αρχιπύραρχου, απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, κατά τρόπο που ενδέχεται να 
προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, σχέση εξάρτησης ή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του, ή  

(ιδ) παραλείπει να λογοδοτήσει ή να προβεί σε πρόθυμο και αληθή απολογισμό, για χρήματα ή περιουσιακά 
στοιχεία που έλαβε, υπό την υπηρεσιακή του ιδιότητα ή με την ιδιότητά του ως αξιωματούχου εγκεκριμένου 
πυροσβεστικού ταμείου ή συνδέσμου, ή   
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(ιε) άμεσα ή έμμεσα, επιζητεί ή λαμβάνει φιλοδώρημα, δώρο, εισφορά ή προσφορά, χωρίς τη συγκατάθεση 
του Αρχιπύραρχου ή του Υπουργού, ή 

(ιστ) δημιουργεί οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του ιδιοκτήτη καφενείου, εστιατορίου, κέντρου διασκέδασης ή 
νυκτερινού κέντρου ή έναντι προσώπου που κατέχει άδεια για την έκδοση ή ανανέωση της οποίας η 
Αστυνομία ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει αναφορά ή να δώσει μαρτυρία, ή 

(ιζ) υπό την ιδιότητά του ως μέλους της Πυροσβεστικής γράφει, υπογράφει ή παρέχει, χωρίς την έγκριση του 
Αρχιπύραρχου, πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα ή άλλο συστατικό έγγραφο, με σκοπό την εξασφάλιση 
εργασίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή την υποστήριξη αίτησης για την έκδοση οποιουδήποτε είδους 
άδειας, ή 

(ιη) χωρίς την έγκριση του Αρχιπύραρχου, υποστηρίζει αίτηση για την έκδοση οποιουδήποτε είδους άδειας. 

  

9. Χρήση δολίων μέσων σε εξετάσεις της Πυροσβεστικής  
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής χρησιμοποιεί δόλια μέσα ή αποπειράται να το πράξει, κατά τη διενέργεια 
εξετάσεων, με τη χρήση μη επιτρεπόμενων σημειώσεων ή αντιγράφων ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει 
από τις σημειώσεις άλλου υποψηφίου ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη ή δόλια μέθοδο ή αποπειράται 
να πράξει τούτο. 

  

10. Παράνομη ή άσκοπη άσκηση εξουσίας 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής-  

 (α) συμπεριφέρεται με αγένεια ή βάναυσα σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή 
(β) βιαιοπραγεί εναντίον άλλου μέλους της Πυροσβεστικής. 

  

11. Προσποίηση ασθένειας 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής-  
(α) προσποιείται ή υπερβάλλει ασθένεια ή σωματική βλάβη με σκοπό να αποφύγει την εκτέλεση καθηκόντων, 

ή 
(β) χωρίς αιτία αναφέρει ότι είναι ασθενής, ή 
(γ) αποκρύπτει μεταδοτικό νόσημα ή αμελεί ή παραλείπει να αναφέρει το γεγονός ότι προσβλήθηκε από τέτοιο 

νόσημα, ή 
(δ) καθίσταται ανίκανο για εκτέλεση καθηκόντων με δική του υπαιτιότητα ή από δική του κακή συμπεριφορά, 

ή 
(ε) παραλείπει να παρουσιασθεί σε ιατρική εξέταση δυνάμει της παραγράφου (7) του Κανονισμού 25 των περί 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών. 

  

12. Απουσία χωρίς άδεια ή καθυστέρηση στην προσέλευση για ανάληψη καθήκοντος 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής, χωρίς εύλογη αιτία, απουσιάζει χωρίς άδεια ή προσέρχεται καθυστερημένο 
σε παράταξη ή σε άλλο καθήκον. 

  

13. Απρεπής εμφάνιση 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής, ενώ βρίσκεται σε καθήκον ή όχι με στολή σε δημόσιο τόπο, είναι απρεπώς 
ντυμένο ή είναι ακάθαρτο ή ατημέλητο το ίδιο ή ο ιματισμός του ή η εξάρτυσή του. 

  

14. Πρόκληση ζημιάς σε ιματισμό ή εξάρτυση 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) εσκεμμένα ή από αμέλεια προκαλεί φθορά, απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε είδος ιματισμού ή εξάρτυσης 

ή σε οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο της Πυροσβεστικής ή της κυβέρνησης, το 
οποίο του δόθηκε ή το οποίο χρησιμοποιεί ή το οποίο τέθηκε κάτω από τη φροντίδα του, ή 

(β) παραλείπει να αναφέρει απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

  

15. Μέθη 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής, ενώ βρίσκεται σε καθήκον, καθίσταται ανίκανο να εκτελέσει τα καθήκοντά 
του λόγω μέθης. 
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16. Χρήση ή επιζήτηση οινοπνευματωδών ποτών κατά την ώρα του καθήκοντος 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) χωρίς τη συγκατάθεση του κατά βαθμό ανωτέρου του, πίνει ή λαμβάνει από άλλο πρόσωπο 

οινοπνευματώδες ποτό, ενώ βρίσκεται σε καθήκον, ή 
(β) απαιτεί ή αποπειράται να πείσει άλλο πρόσωπο να του χορηγήσει ή να αγοράσει ή να προμηθευτεί για 

λογαριασμό του μέλους αυτού οινοπνευματώδες ποτό, ενώ βρίσκεται σε καθήκον. 

  

17. Είσοδος σε αδειούχα υποστατικά 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής- 
(α) ενώ βρίσκεται σε καθήκον, εισέρχεται σε υποστατικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή πώληση 

οινοπνευματωδών ή σε άλλα υποστατικά, όπου αποθηκεύονται ή διανέμονται ή διατίθενται οινοπνευ-
ματώδη ποτά, ή εισέρχεται σε μέρος δημόσιας αναψυχής, εφόσον η εκεί παρουσία του δεν επιβάλλεται για 
την εκτέλεση καθήκοντος, ή 

(β) ενώ βρίσκεται εκτός Πυροσβεστικής, εισέρχεται στα εν λόγω υποστατικά με στολή, εκτός από περιπτώσεις 
αναγνωρισμένων λεσχών και καντινών της Πυροσβεστικής. 

  

18. Δανεισμός χρημάτων ή δωροληψία 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής δανείζει χρήματα ή δανείζεται χρήματα ή αποδέχεται δώρα από άλλο μέλος 
της Πυροσβεστικής ή δημιουργεί χρέος χωρίς εύλογες προοπτικές αποπληρωμής ή, αφού δημιούργησε χρέος, 
δεν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για εξόφλησή του. 

  

19. Τυχερά παιχνίδια 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής παίζει τυχερά παιγνίδια ή επιτρέπει ή παραλείπει να καταγγείλει τη 
διεξαγωγή τυχερών παιγνιδιών μέσα σε Πυροσβεστικό σταθμό ή κοιτώνα. 

  

20. Καταδίκη για ποινικό αδίκημα 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα από δικαστήριο, εκτός από περιπτώσεις 
καταδίκης για μη σοβαρό τροχαίο αδίκημα, κατά την κρίση του Αρχιπύραρχου. 

  

21. Συνεργασία σε πειθαρχικό αδίκημα 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής συμπράττει ή εν γνώσει του καθίσταται συνεργό σε πειθαρχικό αδίκημα. 

  

22. Παράλειψη ευθύνης ανωτέρου 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής αμελεί ή παραλείπει να αναφέρει τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από 
άλλο μέλος της Πυροσβεστικής κατώτερου βαθμού, εάν το εν λόγω αδίκημα διαπράχθηκε στην παρουσία του ή 
γνωρίζει εξ ιδίας αντίληψης τη διάπραξή του. 

  

23. Ιδιωτική απασχόληση 
Δηλαδή, εάν μέλος της Πυροσβεστικής ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή ασχολείται ή μετέχει σε 
οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, εκτός εάν προβλέπεται, ρητά ή διαφορετικά, στους όρους του διορισμού του, 
ή κατόπιν άδειας του Υπουργού. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Κανονισμοί 10 και 35) 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
   
 (Όνομα, βαθμός και αριθμός)  
   
 Σας πληροφορώ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 10 και 35 των περί 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικών) Κανονισμών του 2021, ότι έχει 

ληφθεί καταγγελία / παράπονο εναντίον σας 

ότι…………………………………………….……………………….……………......  

………………………………………………………………………….......................

.…………………………………………………………………………………………

…………………................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….

..…………………................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………….…… 

 

   
 Δεν είσαστε υποχρεωμένος να πείτε οτιδήποτε αναφορικά με την υπόθεση 

αυτή, αλλά μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να δώσετε γραπτή ή προφορική 

κατάθεση σε εμένα. 

 

   
 Ημερομηνία: …………………..  
 Υπογραφή:  
 (Ερευνών Αξιωματικός)  
   
 Έχω πάρει το πρωτότυπο της παρούσας ειδοποίησης και (+) επιθυμώ / δεν 

επιθυμώ να δώσω (+) γραπτή / προφορική κατάθεση σε εσάς. 

 

   
 Ημερομηνία:  …………………  
   
              Υπογραφή  
 (Κατηγορούμενος)  
 (+) Διαγράψετε ό,τι δεν είναι εφαρμόσιμο.  
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Κανονισμός 11) 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

  
 ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
  
 Όνομα ……………………………………………………………………... 
  

 Βαθμός …………………………………………… Αριθμός …………… 

  

 Μισθοδοτική κλίμακα ……………………………………………………. 

  

 Υπηρεσιακά στοιχεία …………………………………………………….. 

  

 ΕΚΘΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ / ΩΝ 
 (Πρώτη Κατηγορία) 
  
 ………………………………………………………… κατά παράβαση 

του ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

  

 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 
  
 Ο κατηγορούμενος την ……………… ημέρα του μήνα ……………… 

………….. 20…. στη …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 
  

 (Δεύτερη Κατηγορία) 
  
 ………………………………………………………… κατά παράβαση 

του ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 
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 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 

  

 Ο κατηγορούμενος την ……………… ημέρα του μήνα ……………… 

………….. 20…. στη …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

  

 Μάρτυρες:  
  

 1. ……………………………………………………………………. 

 2. ……………………………………………………………………. 

 3. ……………………………………………………………………. 

 4. ……………………………………………………………………. 

 5. ……………………………………………………………………. 

 6. ……………………………………………………………………. 

  

     (Υπ.) ………………………………… 

  

 Απόδειξη παραλαβής εγγράφων από τον κατηγορούμενο (Καν. 18): 
  
 Έχω πάρει αντίγραφο του παρόντος Πειθαρχικού Εντύπου, όπως και όλα τα σχετικά 

με αυτό έγγραφα. 
  

 Ημερομηνία ………………….    ……………………………… 

 Υπογραφή Κατηγορουμένου 

 Ερωτηματολόγιο προς τον κατηγορούμενο (Καν. 19):  
 (1) Παραδέχομαι / αρνούμαι την κατηγορία / όλες τις κατηγορίες με αρ. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..………………………

…………………................................................................................................... 

   

 (2) Επιθυμώ / δεν επιθυμώ όπως μέλος της Πυροσβεστικής / μη μέλος της 

Πυροσβεστικής παρίσταται ως συνήγορός μου. 
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  Όνομα, Βαθμός, Αριθμός μέλους που θα παρίσταται ως συνήγορος 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

   

  Όνομα μη μέλους που θα παρίσταται ως συνήγορος 

……………………………………………….…………………................................. 

………………………………………………………………………………………….. 

   

 (3) Επιθυμώ να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η προσέλευση 

των ακόλουθων προσώπων ως μαρτύρων υπεράσπισης κατά την ακρόαση της 

υπόθεσης: 

   

  Όνομα Διεύθυνση 
  1.   ………………………….. ……………………………… 

  2.   ………………………….. ……………………………… 

  3.   ………………………….. ……………………………… 

    

  ……………………………… …………………….... 

  Υπογραφή Ερευνώντος Αξιωματικού στην 

παρουσία του οποίου δόθηκαν οι πιο 

πάνω απαντήσεις από τον 

κατηγορούμενο. 

Υπογραφή Κατηγορουμένου 

    

  Ημερομηνία ………………..  

 Προεδρεύων Αξιωματικός ………………………………………………. 

  

 Ημερομηνία που ορίστηκε για την προσαγωγή του κατηγορουμένου για παραδοχή ή 

άρνηση της προσαφθείσας κατηγορίας. 

  

 Όνομα Εισαγγελεύοντος Αξιωματικού /Νομικού Λειτουργού 

……………………………………………….. 
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 Όνομα Συνηγόρου 

……………………………………………………………………………………………... 

  

 Παρουσία / απουσία του κατηγορουμένου 

………………………………………………………………….. 

  

 Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απαντήσει στην κατηγορία  

…………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………..

……………………………………….……………………………………….……………..... 

  

 Ημερομηνία που ορίστηκε για ακρόαση της υπόθεσης 

……………………………………………………. 

 Ημερομηνία ………………….. ……………………………………. 

  Υπογραφή Προεδρεύοντος Αξιωματικού 
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