ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΣΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
1.- ΕΔΕ του Αρχιπυροσβεστη (10186) Τζαναβαρα Χριστοφα του Ευστρατίου .Για πιο λόγο
επιστρέφει η ΕΔΕ στην Μυτιλήνη και έτσι η υγειονομική Επιτροπή δε μπορεί να καταλήξει
σε πόρισμα. Και λογω αυτό είναι 24 μήνες σε αναρρωτική
2.- άμεση εναρμόνιση με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα σε
θέματα όπως η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, που για τους πυροσβέστες ισχύει έως το 14 μήνα του
τέκνου ενώ στο δημόσιο τομέα έως 6 ετών

Άρθρο 53 Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρόντος άδεια
χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν
πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.

3.-Αμεση επαναπροωθηση και ενεργοποίηση των διατάξεων των Ν.1568/85 και
Ν.3144/2003 που κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3850/2010 περί υγείας και Ασφάλειας στο
Πυροσβεστικό σώμα.
4.-Καθιερωση και υποχρέωση ΕΤΗΣΙΩΝ υγειονομικών εξετάσεων για το προσωπικό
5.- Άμεση απόσυρση του 93/2014 η να μπουν κριτήρια ώστε να είναι αξιοκρατικές οι
μετακινήσεις
Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του π.δ. 170/ 1996 (Α΄ 131) όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: «7. Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες
διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των
Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται
αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και
έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβeστικής Διοίκησης»

6.-Προμηθεια Στολών και μέσων Ατομικής Προστασίας έχουν να δωθούν από το 2008

7.- Επέκταση και στους υπαλλήλους τις ΕΜΑΚ ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2007
8.- τι γίνεται με την έκδοση Π.Δ για την βαθμολογική εξέλιξη των ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4249/2014

9.-Διοικητικη μέριμνα και υγιεινή των υπαλλήλων τόσο στα περιπολικά όσο και στα
συμβάντα(τροφή ,νερό και ξεκούραση των υπαλλήλων).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
1.- Τι θα γίνει με τη πρόσληψη των επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετής Υποχρέωσης
(234 κενά)

2.-εάν ξέρει εάν θα γίνει ομογενοποιηση και πότε και ποια είναι η γνώμη του.

3.-Εάν προτίθεται να ζητήσει την εναρμόνιση των καθηκόντων τους με τους μονίμους
Πυροσβέστες βαση του Ν.4249/2014 αρθρο 98 παρ.1
Άρθρο 98 Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 1. Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 8
του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η ένταξη
των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο
πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρω− ση της πενταετίας
υπό τους όρους του παρόντος, εφό− σον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες
του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επι− καιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 (ν. 4093/2012, Α΄ 222, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α΄ 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι
δυνατή κατόπιν έκδο− σης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του
Πυροσβεστικού Σώματος.»
5. Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υπο− χρέωσης εναρμονίζονται με αυτά του
πυροσβεστικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση
των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορί− ζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας
διατάξεως και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.

