
 

 

 

     

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής  

 Προστασίας)  

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Πενταετούς Υποχρέωσης Πυροσβέστες» 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών 

(Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.) με επιστολή της επαναφέρει το χρόνιο αίτημα αναφορικά με το 

ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δικαίωμα των πενταετών μάχιμων Πυροσβεστών να 

ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όπως επίσης να τους καταβάλλεται 

επίδομα επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.  

Επίσης διεκδικούν άμεση χορήγηση του προβλεπόμενου εξοπλισμού καθώς πολλοί 

πυροσβέστες πληρώνουν από το μισθό τους τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής 

προστασίας (πχ φόρμες εργασίας, άρβυλα, δασικό κράνος).  

Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας αφορούν επίσης, την ένταξη πλήρους ωραρίου του 

Πενταετούς Πυροσβέστη, την αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για όλους του Πυροσβέστες 

Πενταετούς Υποχρέωσης και αξιοκρατική σειρά αρχαιότητας στους 2.400 

μονιμοποιηθέντες πυροσβέστες, ενώ δηλώνουν πως πρέπει να μπει τέλος στην 

απλήρωτη εργασία των επιφυλακών.  

Τέλος, αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 2/23893-16/6/2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών όπου εγγράφησαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων για τρίμηνο, το 

οποίο ακολούθησε  η υπ’ αριθ. 35377 Φ. 105.6 (Β’ 2487) Απόφαση Υφυπουργού 

Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες για τους 2.853 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης». 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8322

Ημερομ. Κατάθεσης:

16/7/2020



 

 

 Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως μπαίνουμε σε αντιπυρική περίοδο, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να επεκταθούν πιστώσεις στον προϋπολογισμό 

έως και το τέλος του έτους; 

2. Προβλέπεται η άμεση ένταξη των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στα 

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα; 

3. Προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση ώστε να λαμβάνουν και οι πενταετούς 

υποχρέωσης το επίδομα επικίνδυνων και ανθυγιεινών; 

4. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε η Πολιτεία να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό 

στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ώστε να σταματήσουν να τον 

αγοράζουν οι ίδιοι από τον ήδη περιορισμένο μισθό τους; 

5. Θα γίνει νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη του Πενταετούς Πυροσβέστη στο 

πλήρες ωράριο; 

6. Θα αναγνωριστεί η μάχιμη πενταετία για όλους του Πυροσβέστες Πενταετούς 

Υποχρέωσης; 

7. Τι πρόβλεψη υπάρχει ώστε να μπει τέλος στην απλήρωτη εργασία των 

επιφυλακών; 

8. Δεσμεύονται πως θα τηρηθεί η αξιοκρατική σειρά αρχαιότητας στους 2.400 

μονιμοποιηθέντες πυροσβέστες 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




