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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας  

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Πυροσβεστικού Προσωπικού  

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκει σε Σωµατεία-Μέλη της  

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συµβασιούχων Πυρόσβεσης - ∆ιάσωσης 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 31/7-04-2005) 

Στην Αθήνα σήµερα 7 Απριλίου 2005 οι υπογεγραµµένοι: 

Α)  Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους µε βαθµό 

∆’/ΤΕ του κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών, εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της 

αριθµ. Πρωτ. 2/8734/0022/16-2-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών 

Β)  Κωνσταντίνος Παπαντώνης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Συµβασιούχων Πυρόσβεσης - ∆ιάσωσης, νόµιµα εξουσιοδοτηµένος δυνάµει 

του από 15-1-2005 αποσπάσµατος πρακτικού συνεδρίασης του παραπάνω 

σωµατείου, ενώπιον του ∆ιαιτητή του Ο.ΜΕ.∆. κ. Θεόδωρου Κουτρούκη,  

συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µάχιµοι πυροσβέστες (συµβασιούχοι 

πυροσβέστες, πυρόσβεσης διάσωσης, αεροµεταφερόµενοι πυροσβέστες πυρόσβεσης-

διάσωσης, πυροφύλακες) και οι οδηγοί πυροσβεστικών οχηµάτων, οι οποίοι 

εργάζονται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

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 παρ. 2 και 28 του Ν3205/03, ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003, όπως κάθε φορά 

ισχύουν.  
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Άρθρο 3 

Επίδοµα Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης  

Στους υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας µισθωτούς, χορηγείται επίδοµα 

ειδικών συνθηκών πυρόσβεσης - διάσωσης, ανερχόµενο στο ποσό των 35 € µηνιαίως. 

Άρθρο 4 

Άδειες 

α.  Στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται κανονική άδεια µετ’ αποδοχών, 

κατά το χρονικό διάστηµα απασχόλησής τους, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας 

δεν επιτρέπουν διαφορετικά, κατά προτεραιότητα τους µήνες Σεπτέµβριο ή 

Οκτώβριο εκάστου έτους, δύο ηµερών για κάθε µήνα απασχόλησης. 

β.  Στα υπαγόµενα στην παρούσα συνδικαλιστικά στελέχη χορηγούνται, κατά το 

χρονικό διάστηµα απασχόλησής τους, συνδικαλιστικές άδειες σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν.1264/82 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 6 του Ν.2224/1994. 

γ.  Στους υπαγόµενους στην παρούσα που είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, 

προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα και των τριών βαθµίδων 

εκπαίδευσης χορηγείται κατά το χρονικό διάστηµα της απασχόλησής τους, άδεια 

εξετάσεων έως δέκα (10) ηµέρες µε αποδοχές για τη συµµετοχή τους στις 

εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά. Για κάθε 

ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών. Η ιδιότητα του µαθητή, 

σπουδαστή ή φοιτητή καθώς και η συµµετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται 

µε βεβαίωση της οικείας σχολής, που υποβάλλεται στην υπηρεσία από τον 

εργαζόµενο. 

δ.  Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται κατά το 

χρονικό διάστηµα απασχόλησής τους, άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών 

και τριών (3) εργασίµων ηµερών λόγω θανάτου συγγενών Α’ και Β’ βαθµού, µετά 

πλήρων αποδοχών, που δε συµψηφίζονται µε την κανονική άδεια. 

ε.  Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι προβαίνουν 

σε χορήγηση αίµατος, χορηγείται κατά το χρονικό διάστηµα απασχόλησής τους, 

άδεια δύο (2) εργασίµων ηµερών. 

στ.  Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στο άρθρο 1 της παρούσας 

χορηγείται για το χρονικό διάστηµα απασχόλησής τους, άδεια τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών για τη συµµετοχή τους σε συνέδρια ή σεµινάρια που άπτονται 

του αντικειµένου της εργασίας τους, υπό την αίρεση της έγκρισης της υπηρεσίας.  
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Άρθρο 5 

Λοιπές Παροχές 

α.  Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται 

ηµερησίως, για το χρονικό διάστηµα της απασχόλησής τους ένα (1) κουτί γάλα 

εβαπορέ 410 γραµ., ενώ σε περίπτωση που δε χορηγείται σε είδος, καταβάλλεται 

το αντίτιµο σε χρήµα. 

β.  Στους υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας µισθωτούς χορηγούνται είδη 

ατοµικής προστασίας σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 58190 οικ. Φ.521.1/ 30.4.2004 

απόφαση του υφυπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. Η χορήγηση των ως άνω ειδών θα 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές 

της κείµενης νοµοθεσίας.  

Άρθρο 6 

Τελικές ∆ιατάξεις 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους απ’ αυτές που καθορίζει η παρούσα ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές 

Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε 

θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 7 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2005.  

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

 


