
 

 

Θέμα: Απαράδεκτο το φαινόμενο υποβολήσ μηνύςεων από την Πυροςβεςτική 

κατά Διευθυντών ςχολικών μονάδων 

 

Το τελευταύο χρονικό διϊςτημα ϋχουμε γύνει αποδϋκτεσ καταγγελιών 

από Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε., ςχετικϊ με το απαρϊδεκτο γεγονόσ τησ 

υποβολόσ μηνύςεων από την Πυροςβεςτικό κατϊ Διευθυντών/Προώςταμϋνων 

ςχολικών μονϊδων  για παρϊβαςη του ϊρθρου 7 του Π.Δ. 71/1988 ςε ςυνδυαςμό 

με το ϊρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα (το οπούο προβλϋπει κρϊτηςη μϋχρι 

τριών μηνών) ςε περύπτωςη, που εμφανύζει προβλόματα το ςύςτημα 

πυραςφϊλειασ.   

Σύμφωνα με το ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 7 τησ Πυροςβεςτικόσ Διϊταξησ 

13/2013, «Την ευθύνη για την τοποθέτηςη, ςυντήρηςη και καλή λειτουργία όλων 

των προληπτικών και καταςταλτικών μέτρων και μέςων πυροπροςταςίασ ςε όλεσ 

τισ επιχειρήςεισ, εκμεταλλεύςεισ και εργαςίεσ του ιδιωτικού και του δημόςιου 

τομέα έχει ο εργοδότησ που ςτην παρούςα και τισ κείμενεσ διατάξεισ 
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Προσ 

1.  Τον Υπουργό Παιδεύασ  

κ. Κωνςταντύνο Γαβρόγλου 

2. Τον Υπουργό Εςωτερικών  

κ. Αλϋξανδρο Χαρύτςη    

3. Την Υπουργό Προςταςύασ του πολύτη 

κ. Όλγα Γεροβαςύλη  

 4. Τον αρχηγό του Πυροςβεςτικού 

Σώματοσ 

κ. Βαςύλειο Ματθαιόπουλο  

5. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



πυροπροςταςίασ είναι ο ιδιοκτήτησ − εκμεταλλευτήσ,  ή (κατά νόμο) υπεύθυνοσ. 

Σε κάθε περίπτωςη εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπωσ κάθε φορά ιςχύει.» 

  Σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010, άρθρο  3 παράγραφοσ 2,  ορίζονται ςε 

ςχέςη με τον Δημόςιο Τομέα τα παρακάτω:  «Για την εφαρμογή του παρόντοσ 

ςτο Δημόςιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ωσ «επιχείρηςη» ή «εργοδότησ» νοείται 

«Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελήσ ή αποκεντρωμένη Δημόςια 

Υπηρεςία, Νομικό Πρόςωπο Δημοςίου Δικαίου ή Οργανιςμόσ Τοπικήσ 

Αυτοδιοίκηςησ». 

Σε αντύθεςη με όλα τα παραπϊνω, ςτην περύπτωςη τησ μόνυςησ που 

υποβλόθηκε, όπωσ καταγγϋλλει ο Σύλλογοσ Εκπαιδευτικών Καλλιθϋασ – 

Μοςχϊτου από την Πυροςβεςτικό Πειραιϊ προσ τη Διευθύντρια του 6ου 

Δημοτικού Σχολεύου Μοςχϊτου (αλλϊ και ςε όλεσ τισ παρόμοιεσ περιπτώςεισ), 

η  αιτιολογύα εύναι η μη τόρηςη των αρχικών όρων πυραςφαλεύασ, βϊςει τησ 

«εγκεκριμϋνησ μελϋτησ» που υπϊρχει ςτο αρχεύο τησ Πυροςβεςτικόσ Πειραιϊ, 

χωρύσ βεβαύωσ να υπϊρχει η παραμικρό εξόγηςη, για τον λόγο για τον οπούο ο 

Διευθυντόσ Σχολικόσ Μονϊδασ θεωρεύται κατϊ παρϊβαςη των ανωτϋρω 

εργοδότησ και βϊςει ποιών διατϊξεων αυτόσ ϋχει την ευθύνη για την τόρηςη 

των όρων τησ αρχικόσ μελϋτησ πυραςφϊλειασ, την ςτιγμό, που η αποκλειςτικό 

αρμοδιότητα για κϊθε ςτοιχεύο, που αφορϊ τα ςχολικϊ κτόρια ανόκει ςτουσ 

οικεύου Δόμουσ. Ούτε βεβαύωσ μπορεύ κανεύσ να υποςτηρύξει, ότι ο Διευθυντόσ 

τησ Σχολικόσ Μονϊδασ, δύναται να γνωρύζει ό να ελϋγχει ό να φϋρει την ευθύνη 

για την τόρηςη προδιαγραφών τισ οπούεσ ούτε γνωρύζει ούτε μπορεύ να ελϋγξει 

καθώσ δεν διαθϋτει τισ αναγκαύεσ τεχνικϋσ γνώςεισ.  

  Αυτά τα οποία καταλογίζει η Πυροςβεςτική δια του Δημόςιου 

Κατηγόρου τησ,  ςύμφωνα και με τη Νομική Σύμβουλο τησ Δ.Ο.Ε. Μαρία – 

Μαγδαληνή Τςίπρα, δεν αποτελούν ευθύνη τησ Δ/ντριασ και του Συλλόγου 

Διδαςκόντων, αλλά ευθύνη του κράτουσ και των υπηρεςιών του Δήμου, αφού 

η ευθύνη «για την τοποθϋτηςη, ςυντόρηςη και καλό λειτουργύα όλων των 

προληπτικών και καταςταλτικών μϋτρων και μϋςων πυροπροςταςύασ» ανόκει 

ςτο κρϊτοσ και τον Δόμο και όχι ςτη Διεύθυνςη του Σχολεύου.  

Εύναι ςαφϋσ ότι υφύςταται παρερμηνεύα του νόμου εκ μϋρουσ τησ 

Πυροςβεςτικόσ κατϊ τρόπο που μεταθϋτει ευθύνεσ τησ Πολιτεύασ ςε 



εκπαιδευτικούσ λειτουργούσ. Σε ανθρώπουσ δηλαδό των οπούων οι ςπουδϋσ και 

οι γνώςεισ ουδεμύα ςχϋςη ϋχουν με όςα τουσ καταμαρτυρούν αλλϊ και με όςα 

κϊθε χρόνο καλούνται να κϊνουν κατϊ τη ςύνταξη του υποχρεωτικού Σχεδύου 

Πολιτικόσ Άμυνασ. Τη ςτιγμό που πλόθοσ ςχολικών μονϊδων δεν διαθϋτουν το 

απαιτούμενο από το νόμο «πιςτοποιητικό ενεργητικόσ πυροπροςταςύασ» με 

απόλυτη ευθύνη των  Δημοτικών Αρχών, οι εκπαιδευτικού ςύρονται ςτα 

δικαςτόρια ωσ παραβϊτεσ του κοινού Ποινικού Δικαύου. 

      Ταυτόχρονα, αβύαςτα, προκύπτει μια ςειρϊ ουςιωδών ερωτημϊτων: 

 Η, κατόγοροσ, Πυροςβεςτικό Υπηρεςύα  πριν προβεύ ςε υποβολό 

μηνύςεων ϋχει, ϊραγε, απευθυνθεύ προσ το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Υπουργεύο 

Εςωτερικών  υποδεικνύοντασ τα μϋτρα πρόληψησ και ουςιαςτικόσ 

πυροπροςταςύασ; 

 Έχουν γύνει ενϋργειεσ ςυνεργαςύασ με τουσ Δόμουσ για τη δημιουργία 

ενόσ ςυνολικού ςχεδύου εγκατϊςταςησ μϋτρων πρόληψησ και ουςιαςτικόσ 

πυροπροςταςύασ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ. 

 Έχουν εφαρμοςτεύ ςχϋδια ενημέρωςησ τησ ςυνολικόσ εκπαιδευτικόσ 

κοινότητασ [δαςκϊλων και μαθητών] για μϋτρα πρόληψησ και προςταςύασ ςε 

περιπτώςεισ εκτϊκτων αναγκών; 

  Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι απαρϊδεκτο το τερϊςτιασ ςημαςύασ ϋργο των 

εκπαιδευτικών, ςτο δημόςιο ςχολεύο που δεν ςτηρύζεται ςε κανϋνα επύπεδο με 

πληρότητα από την πολιτεύα, να αντιμετωπύζεται με τόςο ευτελιςμό και 

περιφρόνηςη και την ύδια ςτιγμό, να καταλογύζονται ςτουσ εκπαιδευτικούσ, 

ευθύνεσ που δεν τουσ ανόκουν. 

      Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ζητϊ:  

 Την άμεςη απόςυρςη των μηνύςεων κατϊ των  Διευθυντών των 

ςχολικών μονϊδων από την Πυροςβεςτικό Υπηρεςύα, τησ οπούασ τα ςτελϋχη 

όφειλαν να γνωρύζουν ότι οι ευθύνεσ που καταλογύζουν ανόκουν ςτουσ Δόμουσ 

και όχι ςτουσ εκπαιδευτικούσ. 

 Η πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ να παρέμβει ϊμεςα ςτην 

κατεύθυνςη τησ αποκατϊςταςησ τησ νομιμότητασ, διαφυλϊςςοντασ την αξύα 



του εκπαιδευτικού  ϋργου και τουσ εκπαιδευτικούσ οι οπούοι ουδεμύα 

αρμοδιότητα ϋχουν για τα ζητόματα πυραςφϊλειασ. 

 Η πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Εςωτερικών να μεριμνήςει, 

ςυντονύζοντασ το ϋργο των Δόμων, για την ορθό τόρηςη των όρων 

πυραςφϊλειασ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ, τησ αρμοδιότητασ τουσ. 

 Στηρύζουμε με κϊθε τρόπο τουσ, ϊδικα και αναύτια, διωκόμενουσ 

εκπαιδευτικούσ με τισ παρεμβϊςεισ μασ προσ τουσ αρμόδιουσ φορεύσ, νομικϊ, 

οικονομικϊ καθώσ και με τη φυςικό παρουςύα των μελών του Δ.Σ. ςε κϊθε 

περύπτωςη που θα ζητηθεύ από τουσ κατϊ τόπουσ πρωτοβϊθμιουσ ςυλλόγουσ. 

 


