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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 2119 

Προς:  

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης, Σωκράτους 

21 & Πλουτάρχου 6 Μέγαρα.  

2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), 

Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα.  

Κοινοποίηση: 

Υπουργείο Εσωτερικών, Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

36/2008 

«Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας µάχιµων πυροσβεστών 

(συµβασιούχοι πυροσβέστες Πυρόσβεσης – ∆ιάσωσης Αεροµεταφερόµενοι 

Πυροσβέστες Πυρόσβεσης – ∆ιάσωσης, Πυροφύλακες) και  οδηγών 

πυροσβεστικών οχηµάτων οι οποίοι εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, 

βάσει του Π.∆. 124/2003 και καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης». 

∆ιαιτητής:  Αναστάσιος Πετρόπουλος 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 18/1-8-2008) 
 

1. Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ: 2080/051 ∆/28.7.2008 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆., η 

δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων µε την επωνυµία 

«Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης», νόµιµα 

εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη 

διαδικασία µεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε η µε το, νοµίµως εκπροσωπούµενο, 

Ελληνικό ∆ηµόσιο κατάρτιση συλλογικής σύµβασης εργασίας «για τη ρύθµιση των 

όρων αµοιβής και εργασίας των µάχιµων πυροσβεστών (συµβασιούχοι πυροσβέστες, 

πυρόσβεσης διάσωσης, αεροµεταφερόµενοι πυροσβέστες πυρόσβεσης – διάσωσης,  
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πυροφύλακες) και των οδηγών πυροσβεστικών οχηµάτων που εργάζονται µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία βάσει του Π.∆. 124/2003 και καλύπτονται συνδικαλιστικά 

από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης». 

2. Τη ∆ευτέρα 28 Ιουλίου 2008 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος,  µετά από κοινή επιλογή, 

αναδείχθηκα ∆ιαιτητής, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους 

Κανονισµούς του Ο.ΜΕ.∆. 

3. Την ίδια ηµέρα ανέλαβα τα καθήκοντά µου και κατόπιν συνεννοήσεως µε τα µέρη 

κάλεσα, µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2081/28.7.2008 έγγραφη πρόσκλησή µου, σε κοινή 

συνάντηση την 29.7.2008, ώρα 13.00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα. Κατά 

την συνάντηση αυτή τα µέρη παραστάθηκαν νόµιµα, µε τους εξουσιοδοτηµένους 

εκπροσώπους τους και ειδικότερα η εργατική πλευρά δια του Κων/νου Παπαντώνη, 

προέδρου της αιτούσας Οµοσπονδίας και η εργοδοτική πλευρά δια της Αναστασίας 

Φραδέλλου, εκπροσώπου του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

4. Το αντικείµενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέµατα που αποτελούν 

περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 70/14.3.2008 αίτησης µεσολάβησης που υπέβαλε η 

εργατική πλευρά στον ΟΜΕ∆, καθώς και στο περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 

1904/11/7/2008 Πρότασης Μεσολάβησης. Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση, ο 

εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς υποστήριξε ότι πρέπει να εφαρµοστεί η πρόταση 

µεσολάβησης, στο αίτηµα δε αυτό η εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς ζήτησε 

αναβολή για την επόµενη ηµέρα προκειµένου να επιδιωχθεί συνεννόηση µε τον 

αρµόδιο Υπουργό. Κατόπιν τούτου, συµφωνήθηκε να επαναληφθεί η συνάντηση την 

Τετάρτη, 30.7.2008, ώρα 14.00 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆ χωρίς να αποσταλεί 

πρόσκληση. Κατά την ηµέρα αυτή, όµως, τα µέρη από κοινού ζήτησαν εκ νέου 

αναβολή για την Πέµπτη 31.7.2008 ώρα 09.30 

5. Η εργατική πλευρά αναφέρθηκε στις απόψεις της, όπως αναφέρονται στην 

πρόσκληση για διαπραγµατεύσεις, στην αίτηση παροχής υπηρεσιών µεσολάβησης και 

στα πρακτικά που τηρήθηκαν καθώς και στην αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας.  

6. Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε ότι η εισοδηµατική πολιτική δεν επιτρέπει 

παρεκκλίσεις και για τούτο δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση µεσολάβησης.  
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ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

1. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΟΜΕ∆ 2080/051 ∆/28.7.2008 αίτηση της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης «Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης» προς 

τον Ο.ΜΕ.∆ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας 

2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ.ΟΜΕ∆ 70/14.3.2008 αίτηση της ίδιας ως άνω οργάνωσης προς 

τον Ο.ΜΕ.∆ για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης. 

3. Τα πρακτικά µεσολάβησης της 9.4.2008 και της 18.6.2008,τα πρακτικό ∆ιαιτησίας 

της 29.7.2008 και 31.7.2008, την πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την 

εργοδοτική πλευρά για απευθείας  διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ 

έτους 2008 και τα περιεχόµενα σε αυτή αιτήµατα καθώς και τις θέσεις των µερών, 

όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία διαπραγµατεύσεων, τις κοινές 

συναντήσεις κατά τις διαδικασίες Μεσολάβησης – ∆ιαιτησίας και εν γένει το σύνολο 

των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο της διαδικασίας Μεσολάβησης και 

∆ιαιτησίας. 

4. 4.- Την 28/2007 ∆ιαιτητική Απόφαση που ρυθµίζει από 1.3.2007 τους αυτούς 

όρους αµοιβής και εργασίας των µάχιµων πυροσβεστών (συµβασιούχοι 

πυροσβέστες Πυρόσβεσης – ∆ιάσωσης Αεροµεταφερόµενοι Πυροσβέστες 

Πυρόσβεσης – ∆ιάσωσης, Πυροφύλακες) και οδηγών πυροσβεστικών οχηµάτων οι 

οποίοι εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

5. Τα από 30.5.2008 και 13.6.2008 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών  

(αρ. πρωτ. 30856 Φ. 300.16 και 26386 Φ. 300.16 αντίστοιχα) µε τις απόψεις της 

ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος, για τα αιτήµατα που διατυπώνονται στο 

σχέδιο Σ.Σ.Ε για τις οικείες ρυθµίσεις εκ µέρους της συνδικαλιστικής οργάνωσης 

των εργαζοµένων, τα οποία επικαλέσθηκαν κατά τη διαδικασία µεσολάβησης και τα 

δύο µέρη και κατέθεσε η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων. 

6. Το από 22.4.2008 έγγραφο της 20ης ∆/νσης προϋπολογισµού του Γ.Λ.Κ. το οποίο 

κατέθεσε κατά τη διαδικασία µεσολάβησης ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

για τα αιτήµατα της παρούσας ρύθµισης.  

7. Τα κατωτέρω έγγραφα που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία µεσολάβησης από την 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων τα οποία αναφέρονται στα ζητήµατα 

που έθεσε η «Πανελλήνια Οµοσπονδία Συµβασιούχων Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης» για 

τη Σ.Σ.Ε. του 2008 :  
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8. Το από 14.5.2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 26869  

Φ. 702.15) µε την άποψη της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος για τα 

πυροφυλάκια και τις αντίστοιχες αποστάσεις για την πρόσβαση σ’ αυτά. 

9. Το από 7.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 1466  

Φ. 300.16) µε τις απόψεις της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος για τα ωράρια 

των Πυροφυλάκων και των αριθµό αυτών. 

10. Το από 27.6.2007 έγγραφο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (αρ. πρωτ. 35081) 

σχετικά µε τις απόψεις της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος για τις 

προδιαγραφές των Μέσων Ατοµικής Προστασίας.  

11. Το από 2.6.2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 22641  

Φ. 504. 22) για την εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης του 2008. 

12.  Το από 18.6.2008 έγγραφο υπόµνηµα της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων για την υποστήριξη των αιτηµάτων που έθεσε κατά τη διαδικασία 

µεσολάβησης και στην παρούσα διαδικασία, µε τα συνοδευτικά σχετικά έγγραφα. 

13. Το από 25.6.2007 έγγραφο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (αρ. πρωτ. 31074  

Φ. 514.2) για την αύξηση των πιστώσεων σχετικά µε τις δαπάνες των Μέσων 

Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), σε συνδυασµό µε το αρ. πρωτ. 310/21.5.2008 

έγγραφο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων για τη δωρεά των ΜΑΠ 

στο εποχικό προσωπικό από την Τράπεζα ALPHA BANK. 

14. Τις διατάξεις του Π.∆. 124/2003 (Κανονισµός Πρόσληψης Προσωπικού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως Πυροσβεστών εποχικής 

απασχόλησης). 

15. Το γεγονός της εποχιακής απασχόλησης των υπαγόµενων στην παρούσα και τις 

ιδιάζουσες συνθήκες εργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του Πυροσβέστη, 

ανεξαρτήτως του αν είναι µόνιµος ή εποχικός. 

16. Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία µεσολάβησης ο εκπρόσωπος του «Ελληνικού 

∆ηµοσίου», δήλωσε ότι «συµφωνεί µε τα θεσµικά αιτήµατα της παρούσας 

συλλογικής διαφοράς, στα οποία υπάρχει η σύµφωνη γνώµη των Αρχηγείων του 

Πυροσβεστικού Σώµατος, σύµφωνα µε τα από 30.5.2008 και 13.6.2008 ως άνω 

έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία δεν δηµιουργούν δηµοσιονοµικό 

κόστος. 

17. Ότι ο πληθωρισµός κατά το έτος 2007 διαµορφώθηκε, σε µέσα επίπεδα, σε 

ποσοστό 3%. 
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18. Ότι σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 

Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή ανήλθε για τους µήνες Μάρτιο και 

Απρίλιο 2008 σε ποσοστό 4,4% και κατά τους µήνες Μάϊο και Ιούνιο 

διαµορφώθηκε σε ποσοστό 4,9%. 

19. Ότι  οι αυξήσεις των κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων για το έτος 2008 

διαµορφώθηκαν µε την ΕΓΣΣΕ σε 3,45% από 1.1.2008 και σε 3% από 1.9.2008. 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µάχιµοι πυροσβέστες (συµβασιούχοι 

πυροσβέστες, Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης, Αεροµεταφερόµενοι Πυροσβέστες Πυρόσβεσης – 

∆ιάσωσης, Πυροφύλακες) και οι οδηγοί πυροσβεστικών οχηµάτων, οι οποίοι εργάζονται 

µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, βάσει του Π.∆. 124/2003 και είναι µέλη των πρωτοβάθµιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι µέλη της «Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Συµβασιούχων Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης». 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

Στους υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας ρύθµισης µισθωτούς εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 

25, 26, 27 παράγραφος 2 και 28 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/23/12/2003)  

όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005  

(ΦΕΚ 96/Α/20.4.2005) του άρθρου 11 του Ν. 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/7.4.2006), του 

άρθρου 1 του Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 

3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α/2008). 
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Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

α)  Επίδοµα αυξηµένης ετοιµότητας : 

Το ήδη χορηγούµενο στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς επίδοµα 

αυξηµένης ετοιµότητας, αυξάνεται από το ποσό των 20€ στο ποσό των 35€ 

µηνιαίως. 

β)  Επίδοµα πυρόσβεσης – διάσωσης : 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, χορηγείται επίδοµα πυρόσβεσης – 

διάσωσης ανερχόµενο στο ποσό των 50€ µηνιαίως.  

γ)  Επίδοµα µετακίνησης πυροφυλάκων : 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα του 

πυροφύλακα µετακινούµενοι σε πυροφυλάκια, χορηγείται επίδοµα, ανερχόµενο στο 

ποσό των 15€ µηνιαίως.  

Άρθρο 4 

Λοιπές Παροχές 

α) Τα χορηγούµενα στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, είδη ατοµικής 

προστασίας, θα χορηγηθούν εκ νέου για την συµβατική περίοδο του έτους 2008 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υπ’ αριθµ. πρωτ. 35081/27.6.2007 εγγράφου του 

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ενώ για τις επόµενες συµβατικές περιόδους θα 

εφαρµοσθούν τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 23385 Φ. 109.14/18.5.2007 απόφαση 

του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. 

β) Χορηγείται στους υπαγόµενους στην παρούσα, άδεια άνευ αποδοχών σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (ασθένεια του µισθωτού ή µελών της οικογένειάς του ή σε κάθε άλλο 

σοβαρό περιστατικό αναγόµενο στην προσωπική ή οικογενειακή του κατάσταση) 

κατά την κρίση του ∆ιοικητή της Υπηρεσίας τους.   

γ) Είναι δυνατή η διενέργεια µεταθέσεων του υπαγόµενου στην παρούσα προσωπικού, 

µετά την απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, σε ποσοστό έως 1% 

επί του συνόλου των µελών της Π.Ο.Σ.Π.Υ.∆. µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

1. Υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο εποχικό πυροσβέστη επί της 

οποίας ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο αιτών, θα 

γνωµοδοτεί για το αν προκαλείται ή δεν προκαλείται δυσλειτουργία από την αποδοχή 

της αίτησης µετάθεσης. Εν συνεχεία οι τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις θα εξετάζονται 

και από την Επιτροπή Επίλυσης Προβληµάτων. 
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2. Οι µεταθέσεις θα πραγµατοποιούνται εάν συντρέχει έστω κι ένας από τους 

ακόλουθους περιοριστικά αναφερόµενους λόγους : 

���� ∆υσίατο νόσηµα του εποχικού πυροσβέστη ή µέλους της οικογένειάς του για την 

αντιµετώπιση του οποίου αποδεδειγµένα δεν υπάρχει η αναγκαία νοσοκοµειακή 

και υγειονοµική υποδοµή στον τόπο στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία υπαγωγής 

του. Το δυσίατο του νοσήµατος και η κατά τα ανωτέρω έλλειψη νοσοκοµειακής 

υποδοµής πιστοποιείται από την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή του 

Πυροσβεστικού Σώµατος µε την προσκόµιση της βεβαίωσης κρατικού 

νοσοκοµείου. Ως µέλη της οικογένειας νοούνται η σύζυγος και τα τέκνα του 

µισθωτού. 

���� Στην περίπτωση κατά την οποία ο εποχικός πυροσβέστης έχει µε δικαστική 

απόφαση την επιµέλεια ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και τελεί σε 

χηρεία. 

���� Στην περίπτωση κατά την οποία ο εποχικός πυροσβέστης είναι διαζευγµένος και 

έχει την επιµέλεια έστω και ενός (1) τέκνου µε δικαστική απόφαση. 

���� Στην περίπτωση ύπαρξης συζύγου ή τέκνου µε αναπηρία σε ποσοστό 

τουλάχιστον 67%. 

���� Στην περίπτωση κατά την οποία δύο εποχικοί πυροσβέστες εκδηλώσουν επιθυµία 

για αµοιβαία απόσπαση υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και 

ειδικότητα, καθώς και στην περίπτωση συνυπηρέτησης µε σύζυγο πυροσβεστικό 

υπάλληλο αυτός / ή υπηρετεί.   

3. Το δικαίωµα λήψης µετάθεσης ασκείται άπαξ. Μετά την άσκηση του ο εποχικός 

πυροσβέστης υποχρεούται να παραµείνει στην Υπηρεσία στην οποία µετατέθηκε 

χωρίς να έχει το δικαίωµα επιστροφής στην αρχική Υπηρεσία πρόσληψης για τις 

επόµενες συµβατικές περιόδους.   

4. Όσον αφορά τη χορήγηση δελτίων υπηρεσιακής ταυτότητας στους υπαγόµενους 

στην παρούσα µισθωτούς, είναι δυνατή η προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης 

αντιστοίχως προς εκείνη που περιέχεται στην υπ’ αριθµ. 46266 Φ. 303.1/30.12.1994 

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, ως και στην  

υπ’ αριθµ. 6011/3/2/18.3.1990 απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης σχετικά µε 

την χορήγηση υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας στο µόνιµο και στο πολιτικό 

προσωπικό αντίστοιχα. 

5. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να εφαρµόζει πιστά την εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των υπαγόµενων στην παρούσα 

εργαζοµένων. 



\\Odysseas\public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo2008\dim-da-36-2008-pirosvestes.doc 8 

6. Η Επιτροπή Επίλυσης Προβληµάτων, θα αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους 

(κατώτερους αξιωµατικούς) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δύο (2) µέλη της 

Π.Ο.Σ.Π.Υ.∆. και θα συνεδριάζει µία φορά το µήνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα του 

άρθρου 4 της ∆.Α. 28/2007.  

7. Οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας που υπογράφουν οι υπαγόµενοι στην παρούσα 

µισθωτοί, πριν την ανάληψη της υπηρεσίας τους, πρέπει να είναι ταυτόσηµες για 

όλους τους εργαζόµενους της ίδιας ειδικότητας και να τηρούν το νοµοθετικό πλαίσιο 

που θέτει το Π.∆. 124/2003. 

8. Οι υπαγόµενοι στην παρούσα θα καλούνται σε επιφυλακή σε περίπτωση πραγµατικού 

συµβάντος και θα αποζηµιώνονται για τις επί πλέον ώρες εργασίας. Επίσης θα 

ακολουθούν το ωράριο των µονίµων πυροσβεστικών υπαλλήλων ήτοι Α και Β 

φυλακή ή 15ωρο (07:00-22:00) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρµόζεται η 

24ωρη υπηρεσία των µονίµων. Η κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην υπ’ αριθµ. 

17956 Φ 105.6/31.03.2008 διαταγή ΑΠΣ, διαµόρφωση και εφαρµογή ωραρίων 

γίνεται µόνο εφόσον προηγηθεί πρότερη έγγραφη συµφωνία µεταξύ των ∆ιοικητών 

των κατά τόπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών µε τα αντίστοιχα πρωτοβάθµια 

Σωµατεία Συµβασιούχων Πυροσβεστών. 

Άρθρο 5 

∆ιατήρηση διατάξεων – Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

α)  Όσες διατάξεις προγενέστερων Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., που αφορούν τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των υπαγόµενων στην παρούσα µισθωτών, δεν καταργούνται ή δεν 

τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

β) Τυχόν ανώτερες καταβαλλόµενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. 

ή ∆.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν 

θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 6 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.3.2008, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους 

διατάξεις. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 31 Ιουλίου 2008 

Ο  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 


