Κ.Δ.Π. 196/2021

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Αριθμός 5522

Τρίτη, 11 Mαΐου 2021

Αριθμός 196
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2021
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κανονισμός
1.

Συνοπτικός τίτλος.

2.

Ερμηνεία.

3.

Κατανομή και τοποθέτηση των Μελών.

4.

Προσόντα για εγγραφή ή διορισμό.

5.

Συμβούλιο Προσλήψεων.

6.

Προσλήψεις στην Πυροσβεστική.

7.

Εκπαίδευση Mελών.

8.

Περίοδος δοκιμασίας.

9.

Φωτογράφηση και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

10.

Παραίτηση.

11.

Παράταση υπηρεσιών σε καιρό πολέμου.

12.

Αναπληρωματικοί διορισμοί.

13.

Προσωπικοί φάκελοι και ατομικά δελτία.

14.

Πιστοποιητικό αποχώρησης.

1595

1596
15.

Ωράριο υπηρεσίας.

16.

Παραχώρηση ημεραργίας.

17.

Άδεια ανάπαυσης.

18.

Γενικοί κανόνες που διέπουν την άδεια ανάπαυσης.

19.

Συσσώρευση και μεταφορά άδειας ανάπαυσης.

20.

Άδεια ανάπαυσης σε περίπτωση αφυπηρέτησης.

21.

Άδεια ανάπαυσης σε περίπτωση παραίτησης, αναγκαστικής αφυπηρέτησης, θανάτου και άλλων.

22.

Απουσία Mέλους στο εξωτερικό έπειτα από πρόσκληση.

23.

Εκπαιδευτική άδεια.

24.

Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές.

25.

Άδεια ασθενείας.

26.

Παράταση άδειας ασθενείας Mέλους το οποίο τραυματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος.

27.

Άδεια ασθενείας Mέλους το οποίο βρίσκεται εκτός Κύπρου.

28.

Άδεια μητρότητας.

29.

Δημόσιες αργίες.

30.

Μισθολόγιο.

31.

Ιατρική περίθαλψη.

32.

Επιδόματα.

33.

Επιδόματα καλής διαγωγής και ευδόκιμης υπηρεσίας.

34.

Επίδομα βάρδιας.

35.

Επίδομα ενοικίου.

36.

Επίδομα μετακίνησης.

37.

Επίδομα ειδικού καθήκοντος.

38.

Επίδομα Αρχιπυρονόμου και Αρχιπυροσβέστη.

39.

Επίδομα αναψυχής και συντήρησης.

40.

Επίδομα συντήρησης σε περίπτωση μετάθεσης.

41.

Καταδυτικό επίδομα ετοιμότητας.

42.

Επίδομα εξωτερικού.

43.

Τιμαριθμικό επίδομα.

44.

Επίδομα οδοιπορικών.

45.

Επίδομα καθήκοντος.

46.

Εκμίσθωση Mελών.

47.

Διάρκεια επιδομάτων.

48.

Στολή και εξάρτυση.

1597
49.

Περιορισμός δραστηριοτήτων.

50.

Αναφορές Αρχιπύραρχου.

51.

Επιθεωρήσεις.

52.

Παράπονα.

53.

Καθήκοντα.

54.

Πυροσβεστικές Διατάξεις ή Διαταγές.

55.

Διοίκηση Επαρχιακών Σταθμών.

56.

Διεύθυνση και ηγεσία.

57.

Αναφορά στον Αρχιπύραρχο.

58.

Καθήκοντα Σταθμάρχη.

59.

Εκγύμναση.

60.

Οδοιπορικά για εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίων.

61.

Ταμείο προστίμων και αμοιβών.

62.

Χορήγημα για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος.

63.

Μεταβατικές διατάξεις.

Πρώτος Πίνακας.
Δεύτερος Πίνακας.

1598
Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό
Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 43 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους
Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021
____________________
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 43
100(Ι) του 2021.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου
43 του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί)
Κανονισμοί του 2021.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους
Ερμηνεία.
παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«άδεια ανάπαυσης» σημαίνει την άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές, την οποία δικαιούται το
Μέλος για σκοπούς ανάπαυσης·
«άδεια ασθενείας» σημαίνει την άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές, η οποία μπορεί να
παραχωρηθεί σε Μέλος για λόγους ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία, αλλά δεν περιλαμβάνει
οποιαδήποτε παράταση της άδειας αυτής·

59(I) του 2010
114(I) του 2010
126(I) του 2010
2(I) του 2012
37(I) του 2012
170(I) του 2012
193(Ι) του 2012
106(Ι) του 2014
194(I) του 2014
176(I) του 2015
1(I) του 2017
52(I) του 2017
115(I) του 2017
132(I) του 2018
126(I) του 2019
194(I) του 2020.

«άδεια μητρότητας» σημαίνει την άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές ή με απολαβές σύμφωνα με
τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο ή χωρίς απολαβές, η οποία παραχωρείται σε Μέλος για
σκοπούς μητρότητας·

«Ανώτερος Αξιωματικός» σημαίνει το Μέλος που φέρει τον βαθμό του Αντιπύραρχου και άνω·
«Αξιωματικός» σημαίνει το Μέλος που φέρει τον βαθμό Υποπυραγού και Πυραγού·
«γενετικό υλικό» σημαίνει το πυρηνικό γενετικό υλικό και το μιτοχονδριακό γενετικό υλικό·
«Γενικό Χημείο του Κράτους» σημαίνει το Γενικό Χημείο της Δημοκρατίας·
«έγγραφο» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο λήφθηκε κατά την διερεύνηση κάθε υπόθεσης και
περιέρχεται στην κατοχή της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια διερεύνησης υπόθεσης και ο όρος
αυτός δεν περιλαμβάνει όσα έγγραφα χρησιμοποιούνται από την Πυροσβεστική για τις δικές της
ενέργειες και θεωρούνται έγγραφα της Πυροσβεστικής·
«Ειδικός Πυροσβέστης» σημαίνει το Μέλος που διορίζεται σύμφωνα με το Μέρος VIΙ του Νόμου·
«Επαρχιακός Υπεύθυνος» σημαίνει τον Ανώτερο Αξιωματικό, ο οποίος είναι υπεύθυνος επαρχίας .
«έτος» σημαίνει ημερολογιακό έτος υπηρεσίας και καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι
31η Δεκεμβρίου·
«Εφεδρικός Πυροσβέστης» σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο ενώ ασχολείται με τη συνηθισμένη
εργασία ή επάγγελμά του, δυνατό να κληθεί από τον Αρχιπύραρχο ή από άλλο Αξιωματικό της
Πυροσβεστικής, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για τον σκοπό αυτό, όπως, εφόσον παρίσταται ανάγκη,
παράσχει τη βοήθειά του στην Πυροσβεστική και διορίζεται σύμφωνα με τους περί Πυροσβεστικής
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Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.5.2021.
Κεφ. 250.
30 του 1959
30 του 1961
53 του 1961
79 του 1968
114 του 1968
14 του 1974
18 του 1979
72 του 1991
66(Ι) του 1995
112(Ι) του 1996
102(Ι) του 2004
24(I) του 2009
162(I) του 2011
73(I) του 2013
171(Ι) του 2013
125(I) του 2017.
Κεφ. 249.
76 του 1962
33 του 1983
59 του 1988
6 του 1992
64(Ι) του 1995
18(Ι) του 1998
82(Ι) του 2004
279(Ι) του 2004
25(I) του 2009
81(Ι) του 2015
126(I) του 2017
88(I) του 2019
168(I) του 2019.

Υπηρεσίας (Εφεδρικοί Πυροσβέστες) Κανονισμούς·

«Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει ιατρό που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής
Ιατρών Νόμο και περιλαμβάνει οδοντίατρο εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής
Οδοντιάτρων Νόμο·

«Μέλος» σημαίνει μέλος της Πυροσβεστικής που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου,
εκτός από τον Εφεδρικό Πυροσβέστη·
«μήνας» σημαίνει ημερολογιακό μήνα, δηλαδή από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα του ίδιου
μήνα ή, σε περίπτωση ημερών, άθροισμα τριάντα τέτοιων ημερών, νοουμένου ότι υπηρεσία μέχρι
δεκαπέντε ημερών αγνοείται, ενώ υπηρεσία μεγαλύτερη των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως
συμπληρωμένος μήνας·
«μισθός» σημαίνει τον βασικό μισθό και περιλαμβάνει όλες τις συντάξιμες απολαβές·
«Νόμος» σημαίνει τον περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο·
«υπηρεσία», για σκοπούς υπολογισμού της άδειας ανάπαυσης που δικαιούται Μέλος, σημαίνει
πραγματική υπηρεσία με πλήρεις απολαβές και περιλαμβάνει την άδεια ανάπαυσης, άδεια
ασθενείας, άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές ή με απολαβές, όπως προνοεί ο περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος, αλλά δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτική άδεια με ή χωρίς απολαβές ή
παράταση άδειας ασθενείας ή απουσία λόγω διαθεσιμότητας·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά,
έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Νόμο.
Κατανομή και
τοποθέτηση
των Μελών.

3. Η κατανομή και τοποθέτηση των Μελών καθορίζεται από τον Αρχιπύραρχο σύμφωνα με την
εγκεκριμένη διάρθρωση και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Πυροσβεστικής, για κάθε δε
περίοδο καθήκοντος, προνοείται υπεύθυνη επίβλεψη και έλεγχος.
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Προσόντα για
εγγραφή ή
διορισμό.

4.-(1) Υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Πυροσβεστική πρέπει να(α)

είναι πολίτης της Δημοκρατίας·

(β)

παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με τον χαρακτήρα του και, αν έχει
προϋπηρεσία στον Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια
Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου
ή στην Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της
εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής·

(γ)

έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και να μην έχει
συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας του·

(δ)

πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό η καλή
κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική του διάπλαση και η σωματική και
πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία
θα
απασχολείται μετά την πρόσληψή του και, μεταξύ άλλων, πρέπει να(i)

διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων, καθώς και η
καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών·

(ii)

διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε
σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλους αυτού· και

(iii)

διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του·

(ε)

είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μέτρου οι άνδρες και του 1.60 μέτρου οι
γυναίκες·

(στ)

είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος
διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου·

(ζ)

έχει καλή γνώση της ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μίας ξένης γλώσσας·

(η)

έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των
παρόντων Κανονισμών και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον συνολική γενική
βαθμολογία πενήντα τοις εκατόν (50%) κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα
θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του σαράντα τοις εκατόν
(40%) της βαθμολογίας·

(θ)

έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων και σε δοκιμασία
κλειστοφοβίας και υψοφοβίας, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον
Δεύτερο Πίνακα, οι οποίες διεξάγονται από επιτροπή που συγκροτείται για τον
σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχει μέλος του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών
Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, προσκομίζοντας, εφόσον κριθεί
απαραίτητο, και ιατρικό πιστοποιητικό·

(ι)

έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές, εκτός για λόγους υγείας·

(ια)

μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη
Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό
αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα·

(ιβ)

παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή
την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά στο διορισμό του
στην Πυροσβεστική και, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε υποψήφιος
στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε
οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Πυροσβεστική,
διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, απολύεται από την
Πυροσβεστική·

Δεύτερος
Πίνακας.
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(ιγ)

έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):
Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του
υποψηφίου σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους αυτού σε μέτρα (ΔΜΣ = βάρος : ύψος2).

(ιδ)

έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από επιτροπή, η οποία
διορίζεται από τον Αρχιπύραρχο για τον σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν
Ανώτερο Αξιωματικό, έναν εγγεγραμμένο ψυχίατρο, δύο εγγεγραμμένους κλινικούς
ψυχολόγους ή έναν εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και έναν ακαδημαϊκό ψυχολόγο,
νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (1), το Υπουργικό
Συμβούλιο δύναται, σε ειδική περίπτωση, να εξουσιοδοτήσει το διορισμό με σύμβαση, για ορισμένο
χρονικό διάστημα, προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
Πρώτος
Πίνακας.

(3) Τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (1) προσόντα διαπιστώνονται
με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα και οι σχετικές ιατρικές εξετάσεις ή
πιστοποιήσεις γίνονται δωρεάν.
(4) Ο τύπος των ψυχομετρικών εργαλείων, που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των
αναφερομένων στην υποπαράγραφο (ιδ) της παραγράφου (1) ψυχομετρικών εξετάσεων, ο τρόπος
διεξαγωγής τους, καθώς και τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας τους, καθορίζονται από την
αναφερόμενη στην πιο πάνω υποπαράγραφο επιτροπή και γνωστοποιούνται κατά την προκήρυξη
των θέσεων.

Συμβούλιο
Προσλήψεων.

5.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Προσλήψεων, το οποίο απαρτίζεται από ένα Μέλος, το οποίο φέρει
τον βαθμό Πυράρχου και δύο Ανώτερους Αξιωματικούς της Πυροσβεστικής, τους οποίους διορίζει ο
Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Αρχιπύραρχου.
(2) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Προσλήψεων είναι οι ακόλουθες:

6(Ι) του 1998
73(Ι) του 1998
52(Ι) του 2001
97(Ι) του 2006
106(Ι) του 2008
69(Ι) του 2018
137(Ι) του 2020.

(α)

Η αξιολόγηση και ταξινόμηση των αιτήσεων των υποψηφίων για πρόσληψη·

(β)

ο καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, των αθλητικών /
γυμναστικών αγωνισμάτων και δοκιμασιών υψοφοβίας και κλειστοφοβίας των
υποψηφίων και δημοσίευση της σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, στην οποία καθορίζονται η ύλη της γραπτής εξέτασης και η
αναφορά ότι οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα υποβληθούν σε προφορική
εξέταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών·

(γ)

η ανάθεση της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων στην Υπηρεσία
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:
Νοείται ότι, η εν λόγω Υπηρεσία αναθέτει σε τριμελή επιτροπή την ευθύνη της
διαδικασίας διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, η οποία, τηρουμένης της διαδικασίας
που καθορίζεται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμο, έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της
εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών
και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων·

(δ)

ο καταρτισμός καταλόγου επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση κατά σειρά επιτυχίας με
βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης:
Νοείται ότι, ο κατάλογος επιτυχόντων, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και περιέχει όλα τα
στοιχεία του υποψηφίου μαζί με τον αριθμό ταυτότητας και τον βαθμό επιτυχίας του
στο κάθε θέμα της εξέτασης:
Νοείται περαιτέρω ότι, όσοι παρακάθονται στη γραπτή εξέταση ειδοποιούνται αν
έχουν επιτύχει ή όχι στην εξέταση αυτή και εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό
επιτυχίας, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός επιτυχίας στο κάθε θέμα, ο αριθμός
ταυτότητας και άλλα στοιχεία του υποψηφίου·

(ε)

ο καταρτισμός Πίνακα Διοριστέων, στον οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας οι
υποψήφιοι και οι συνολικές μονάδες τις οποίες ο καθένας από αυτούς συγκέντρωσε
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στη γραπτή εξέταση και στις οποίες προστίθενται οι μονάδες για τα ακαδημαϊκά και
άλλα προσόντα του κάθε υποψηφίου και υποβολή του Πίνακα αυτού στον
Αρχιπύραρχο:
Νοείται ότι, η βαρύτητα που προσδίδεται στο καθένα από τα πιο πάνω κριτήρια
αποτιμάται σε μονάδες ως εξής:
(i)
(ii)

Αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης: σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο
τις ενενήντα τρεις (93) μονάδες·
αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των άλλων προσόντων των
υποψηφίων: σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο μέχρι επτά (7) μονάδες
ως εξής:
(αα)

Πανεπιστημιακός τίτλος (πτυχίο): δύο (2) μονάδες,

(ββ)

μεταπτυχιακός τίτλος: μία (1) μονάδα επιπροσθέτως των
μονάδων της υπο-υποπαραγράφου (αα),

(γγ)

διδακτορικός τίτλος: μία (1) μονάδα επιπροσθέτως των
μονάδων των υπο-υποπαραγράφων (αα) και (ββ),

(δδ)

πλήρης στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά: μία (1)
μονάδα,

(εε)

προϋπηρεσία ως Ειδικός Αστυνομικός ή Αστυνομικός ή
Πυροσβέστης ή Ειδικός Πυροσβέστης τουλάχιστον τριών ετών:
μία (1) μονάδα,

(στστ)

υπηρεσία ως εργάτης πυρόσβεσης ή ως έκτακτος πυροσβέστης
για τουλάχιστον τριάντα (30) μήνες: μία (1) μονάδα:
Νοείται ότι, η κατοχή πέραν του ενός πανεπιστημιακού ή
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου βαθμολογείται με μία (1)
μονάδα
επιπροσθέτως
των
μονάδων
των
υπουποπαραγράφων (αα), (ββ) ή (γγ):

68(I) του 1996
48(I) του 1998
111(I) του 2000
219(I) του 2002
38(I) του 2003
1(I) του 2004
26(I) του 2006
87(I) του 2009
107(I) του 2011
28(I) του 2012
30(Ι) του 2015
56(Ι) του 2016.
Προσλήψεις στην
Πυροσβεστική.

Νοείται περαιτέρω ότι, για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών
προσόντων, απαιτείται από τους υποψηφίους να προσκομίσουν
πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του
τίτλου σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ), σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών
Νόμου.

6.-(1) Ο Αρχιπύραρχος προκηρύσσει τις κενές θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της Πυροσβεστικής με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες.
(2) Αιτήσεις υποβάλλονται στον Αρχιπύραρχο εντός της καθορισμένης προθεσμίας, στο
καθορισμένο έντυπο ή και σε ηλεκτρονική μορφή.
(3) Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, ο Αρχιπύραρχος διαβιβάζει στο
Συμβούλιο Προσλήψεων τις αιτήσεις, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 5.
(4) Ο Αρχιπύραρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, προβαίνει στην
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πλήρωση των κενών θέσεων με την προσφορά στους υποψηφίους διορισμού σε αυτές, με βάση τη
σειρά κατάταξης στον Πίνακα Διοριστέων και μέχρι τη συμπλήρωση των κενών θέσεων:
Νοείται ότι, υποψήφιος, ο οποίος δεν αποδέχτηκε διορισμό σε θέση που του προσφέρθηκε
διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων.
(5) Ο Πίνακας Διοριστέων χρησιμοποιείται για την πλήρωση των θέσεων που είναι κενές κατά
την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κενωθούν στο διάστημα ενός έτους από την
ημερομηνία αυτή και, σε περίπτωση που ο Πίνακας Διοριστέων εξαντληθεί και υπάρχουν ακόμα
κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού του Πίνακα Διοριστέων αρχίζει εκ νέου.
(6) Κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων, εκτός εάν κατέχει τα προσόντα και
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και κατά τον χρόνο καταρτισμού του Πίνακα
Διοριστέων και κανένας δεν διορίζεται αν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων και αν δεν
κατέχει όλα τα προσόντα που προβλέπονται στον Κανονισμό 4 κατά το χρόνο που προσφέρεται σε
αυτόν ο διορισμός:
Νοείται ότι, η ηλικία που λαμβάνεται υπόψη είναι η ηλικία κατά την ημερομηνία λήψεως των
αιτήσεων.
(7) Ο Πίνακας Διοριστέων που καταρτίζει το Συμβούλιο Προσλήψεων παύει να ισχύει μετά την
παρέλευση ενός έτους από τον καταρτισμό του.
(8) Σε περίπτωση που ο προσλαμβανόμενος είναι κάτοχος πτυχίου ή πανεπιστημιακού
διπλώματος, ο Αρχιπύραρχος, με την έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών,
μπορεί να τον τοποθετήσει σε οποιαδήποτε βαθμίδα της προβλεπόμενης μισθοδοτικής κλίμακας.
(9)(α)

Ανεξαρτήτως των προνοιών της υποπαραγράφου (η) της παραγράφου (1) του
Κανονισμού 4 και των Κανονισμών 5 και 6, ο Αρχιπύραρχος, με την έγκριση του
Υπουργού, μπορεί να εγγράψει ή να διορίσει στην Πυροσβεστική υποψήφιο του
οποίου ο/η σύζυγος ή ο πατέρας ή η μητέρα ήταν Μέλος που απεβίωσε από αιτία που
οφείλεται στην εκτέλεση του καθήκοντός του.

(β)

Ανεξαρτήτως των προνοιών της υποπαραγράφου (η) της παραγράφου (1) του
Κανονισμού 4, του Κανονισμού 5 και του παρόντος Κανονισμού, ο Αρχιπύραρχος, με
την έγκριση του Υπουργού, δύναται να εγγράψει ή να διορίσει στην Πυροσβεστική, στο
βαθμό Πυροσβέστη, Ειδικό ή τακτικό Ειδικό Πυροσβέστη, ο οποίος υπέστη επικίνδυνη
σωματική βλάβη που εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ή αποδεδειγμένα αντιμετώπισε
σοβαρά το ενδεχόμενο να υποστεί σωματική βλάβη που δυνατό να έθετε σε κίνδυνο τη
ζωή του από πράξη ανδραγαθίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του:
Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, «ανδραγαθία»
σημαίνει πράξη που θέτει σε πραγματικό κίνδυνο τη ζωή του Ειδικού Πυροσβέστη που
την εκτελεί και η οποία, λόγω της επικινδυνότητάς της, υπερβαίνει τα όρια της
συνήθους εκτέλεσης των καθηκόντων και υποχρεώσεων που του έχουν ανατεθεί και
διαπιστώνεται μετά από έκθεση γεγονότων του υπεύθυνου της μονάδας ή του κατά
τόπον ή καθ’ ύλην υπεύθυνου Επαρχιακού Υπεύθυνου και αιτιολογείται ειδικά:
Νοείται περαιτέρω ότι, διορισμός που διενεργείται βάσει των προνοιών της παρούσας
υποπαραγράφου, διενεργείται χωρίς καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει, το
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε η
πράξη ανδραγαθίας:

51(Ι) του 2019.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, διορισμοί που διενεργούνται δυνάμει των προνοιών της
παρούσας υποπαραγράφου, δυνατόν να αφορούν πράξεις ανδραγαθίας που
εκτελέστηκαν μέχρι δώδεκα (12) μήνες πριν από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων
του περί Αστυνομίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και, στην περίπτωση αυτή, ο
διορισμός διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία και τίθεται σε
ισχύ αναδρομικά, το αργότερο δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία
εκτελέστηκε η πράξη ανδραγαθίας.
(10) Ουδείς διορίζεται στην Πυροσβεστική, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό
αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή
τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου:
Νοείται ότι, έκαστος υποψήφιος, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων, υποβάλλεται
στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν την προσφορά διορισμού σε αυτόν και, σε
περίπτωση άρνησής του να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα,
η αίτησή του για διορισμό απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα
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Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που
προβλέπονται στον Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς.
Εκπαίδευση
Μελών.

7.-(1) Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή στην Πυροσβεστική εισάγονται στη Πυροσβεστική Ακαδημία για
βασική επαγγελματική
εκπαίδευση και εκγύμναση και η διάρκεια
της εκπαίδευσης των
Πυροσβεστών ορίζεται από τον Αρχιπύραρχο:
Νοείται ότι, μέρος της εκπαίδευσης δύναται να παρέχεται σε συνεργασία με την Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου.
(2) Όσοι αποτύχουν να εξασφαλίσουν την αναφερόμενη στην παράγραφο (1) εκπαίδευση και
εκγύμναση, βάσει της βαθμολογίας του προγράμματος, που καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
σε ισχύ εσωτερικές Διατάξεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με τους εσωτερικούς κανονισμούς
λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Πανεπιστημίου
Κύπρου, όσον αφορά την εκπαίδευση που δυνατό να παρέχεται από την Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου, εξαιρουμένων θεμάτων που αφορούν σε επανάληψη εξέτασης, θα απολύονται από την
Πυροσβεστική.

Περίοδος
Δοκιμασίας.

(3) (α)

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή αποτυχίας στην
αναφερόμενη στην παράγραφο (2) εξέταση, το Μέλος έχει δικαίωμα επανεξέτασης
εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της βαθμολογίας.

(β)

Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας του, το Μέλος θεωρείται αποτυχόν και τυγχάνουν
εφαρμογής οι εσωτερικοί κανονισμοί της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

(γ)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρείται αδυναμία παρακολούθησης της
εκπαίδευσης ή/και παρακάθησης στην εξέταση, αυτές αξιολογούνται από την
Πυροσβεστική Ακαδημία και αποφασίζεται ο περαιτέρω χειρισμός της κάθε
περίπτωσης.

8.-(1) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (2), η εγγραφή στην Πυροσβεστική είναι για
αρχική περίοδο τριών (3) ετών, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού θα αναφέρεται
ως «δοκιμαστική περίοδος», κατά τη διάρκεια της οποίας το Μέλος τελεί υπό δοκιμασία.
(2) Ο Αρχιπύραρχος δύναται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να απολύει
οποιοδήποτε Μέλος, εάν κρίνει μετά από εκθέσεις του υπευθύνου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
και των Επαρχιακών Υπευθύνων, υπό τις διαταγές των οποίων αυτός υπηρέτησε, ανάλογα με την
περίπτωση, ότι αυτός δεν είναι ικανό Μέλος:
Νοείται ότι, πριν από την απόφαση για απόλυση, ο Αρχιπύραρχος, αφού ενημερώσει το Μέλος για
τους λόγους που πιθανό να δικαιολογήσουν την απόλυσή του, παρέχει σ’ αυτόν την ευκαιρία να
ακουστεί.
(3) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν το Μέλος εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά
και κατά την κρίση του Αρχιπύραρχου είναι από κάθε άποψη κατάλληλο για να παραμείνει στην
Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις εκάστοτε Διατάξεις που εκδίδει ο Αρχιπύραρχος προς τον σκοπό
αυτό, μονιμοποιείται ως μέλος της Πυροσβεστικής και η πράξη μονιμοποίησής του δημοσιεύεται
στις Πυροσβεστικές Διατάξεις.
(4) Η δοκιμαστική περίοδος δύναται να παρατείνεται έως ένα (1) έτος από τον Αρχιπύραρχο, με
την έγκριση του Υπουργού.

Φωτογράφηση και
λήψη δακτυλικών
αποτυπωμάτων.
125(Ι) του 2018.

9.-(1) Έκαστο Μέλος με την πρόσληψή του φωτογραφίζεται και λαμβάνονται το γενετικό υλικό και
τα δακτυλικά του αποτυπώματα, τα οποία φυλάγονται σε ξεχωριστό αρχείο της Πυροσβεστικής,
που τηρείται σύμφωνα με τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των
Δεδομένων αυτών Νόμο για υπηρεσιακούς σκοπούς.
(2) Η φωτογραφία, το γενετικό υλικό και τα δακτυλικά αποτυπώματα Μέλους και όλα τα
αντίτυπα και οι σχετικές καταχωρίσεις καταστρέφονται με την αποχώρησή του από την
Πυροσβεστική, εκτός εάν κατά τον δεδομένο χρόνο διερευνάται εναντίον του ποινική ή πειθαρχική
έρευνα ή βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη δίωξη.
(3) Οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται και για τα Μέλη που υπηρετούν κατά
τον χρόνο δημοσίευσής του.

Παραίτηση.

10.-(1) Εξαιρουμένης της περίπτωσης Ειδικού Πυροσβέστη, η αίτηση Μέλους για παραίτηση
υποβάλλεται στον Αρχιπύραρχο και εγκρίνεται ως εξής:
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(α)

Αίτηση Μέλους μέχρι και το βαθμό του Πυραγού, γίνεται δεκτή από τον Αρχιπύραρχο,
μετά από έγκριση του Υπουργού·

(β)

αίτηση Ανώτερου Αξιωματικού εγκρίνεται από τον Υπουργό, κατόπιν σύστασης του
Αρχιπύραρχου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αίτησης δυνάμει της υποπαραγράφου (α), απαιτείται προειδοποίηση
ενός μηνός, ενώ στην περίπτωση αίτησης δυνάμει της υποπαραγράφου (β), απαιτείται
προειδοποίηση τριών μηνών:
Νοείται περαιτέρω ότι, αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ή αν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη
εναντίον του Μέλους ή το Μέλος έχει οικονομικές υποχρεώσεις στο Κράτος, ο Υπουργός ή ο
Αρχιπύραρχος, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να αναβάλουν την λήψη της απόφασής τους,
για χρονικό διάστημα που θεωρείται εύλογο υπό τις περιστάσεις.
(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (1), κανένα Μέλος δεν μπορεί να
παραιτηθεί από την Πυροσβεστική, ενόσω εκκρεμεί εναντίον του πειθαρχική δίωξη.
Παράταση
υπηρεσιών
σε καιρό
πολέμου.

11. Σε περίπτωση κατά την οποία η περίοδος υπηρεσίας Μέλους λήγει κατά τη διάρκεια εμπόλεμης
κατάστασης, επανάστασης ή εχθροπραξιών, το Μέλος δύναται να παραμείνει στην Πυροσβεστική
και η υπηρεσία του να παραταθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα (12) μήνες.

Αναπληρωματικοί
διορισμοί.

12.-(1) Όταν κενώνεται θέση στην Πυροσβεστική για οποιονδήποτε λόγο ή όταν ο κάτοχος θέσης
απουσιάζει με άδεια ή τελεί σε ανικανότητα ή όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, ο
Αρχιπύραρχος δύναται να διορίσει αναπληρωτή στην εν λόγω θέση, για χρονική περίοδο που δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, Μέλος που κατέχει τα προσόντα της θέσης για να ενεργεί
αναπληρωματικά στη θέση αυτή:
Νοείται ότι, ο Αρχιπύραρχος δύναται πριν, κατά ή μετά τη λήξη της ως άνω αναφερόμενης χρονικής
περιόδου των δύο (2) ετών και εφόσον οι λόγοι για τους οποίους διενεργήθηκε ο αναπληρωματικός
διορισμός εξακολουθούν να υφίστανται, να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του αναπληρωματικού
διορισμού ή να επαναδιορίσει το ίδιο Μέλος για να ενεργεί αναπληρωματικά στην ίδια θέση για
ακόμα μία φορά για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη:
Νοείται περαιτέρω ότι, η συνολική χρονική διάρκεια του αναπληρωματικού διορισμού στην ίδια θέση
δεν υπερβαίνει για το ίδιο Μέλος τα τέσσερα (4) έτη:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο αναπληρωματικός διορισμός ή η παράταση αναπληρωματικού
διορισμού ή ο αναπληρωματικός επαναδιορισμός σε θέση βαθμού Ανώτερου Αξιωματικού
διενεργείται μετά από έγκριση του Υπουργού.
(2) Χωρίς επηρεασμό των προνοιών της παραγράφου (1), ο Αρχιπύραρχος δύναται, οποτεδήποτε
κρίνει ότι για σύντομο χρονικό διάστημα οι ανάγκες της υπηρεσίας επιβάλλουν τούτο, να επιλέξει
οποιοδήποτε Μέλος, το οποίο κατέχει τα προσόντα για προαγωγή σε Πυρονόμο, και να αναθέσει σε
αυτό την εκτέλεση καθηκόντων Πυρονόμου για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3)
μήνες:
Νοείται ότι, Μέλος, το οποίο εκτελεί καθήκοντα Πυρονόμου, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο,
φέρει τον τίτλο του Αναπληρωτή Πυρονόμου ενόσω εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα.
(3) Μέλος που διορίζεται ή διορίστηκε να εκτελεί αναπληρωματικά τα καθήκοντα ανώτερου
βαθμού, λαμβάνει επίδομα αναπληρωματικού διορισμού ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της
εκάστοτε ετήσιας προσαύξησης, περιλαμβανομένων των γενικών αυξήσεων και τιμαριθμικών
επιδομάτων, του βαθμού στον οποίο διορίζεται αναπληρωματικά:
Νοείται ότι, σε περίπτωση αναπληρωματικού διορισμού σε βαθμό που βρίσκεται σε πάγιο μισθό, το
ποσό του επιδόματος αναπληρωματικού διορισμού είναι ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της
εκάστοτε ετήσιας προσαύξησης, περιλαμβανομένων των γενικών αυξήσεων και τιμαριθμικών
επιδομάτων, του βαθμού που κατέχει το μέλος:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε καμία περίπτωση ο βασικός μισθός του Μέλους, μαζί με το ποσό του
επιδόματος αναπληρωματικού διορισμού δεν υπερβαίνει τον πάγιο βασικό μισθό του βαθμού στον
οποίο γίνεται αναπληρωματικός διορισμός.
(4) Τα Μέλη που λαμβάνουν αναπληρωματικό διορισμό ή λαμβάνουν επίδομα Αρχιπυρονόμου
ή Αρχιπυροσβέστη δεν αποκτούν οποιοδήποτε πλεονέκτημα για σκοπούς προαγωγής σε ανώτερη
οργανική θέση.
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Προσωπικοί
φάκελοι και
ατομικά δελτία.

13.-(1) Για κάθε Μέλος τηρείται στο Αρχείο προσωπικός φάκελος και ατομικό δελτίο.
(2) Το ατομικό δελτίο των Μελών περιέχει τα ακόλουθα:
(α)
Ατομική περιγραφή του Μέλους·
(β)

στοιχεία τόπου και ημερομηνία γέννησης του Μέλους·

(γ)

στοιχεία γάμου και τέκνων·

(δ)

καταχώριση για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά και την
κυβερνητική υπηρεσία·

(ε)

καταχώριση για υπηρεσία
Πυροσβεστική Υπηρεσία·

σε

οποιαδήποτε

άλλη

(στ)

καταχώριση της επιτυχίας του σε οποιεσδήποτε εξετάσεις
προαγωγής, στις οποίες ήταν υποψήφιος και της επιτυχίας του
σε οποιεσδήποτε εξετάσεις·

(ζ)

καταχώριση αναφορικά με την υπηρεσία του στην
Πυροσβεστική που περιλαμβάνει στοιχεία όλων των
προαγωγών, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, μετακινήσεων,
σωματικών βλαβών που έχει υποστεί, περιόδων ασθένειας,
μετεκπαιδεύσεων, επαίνων, διακρίσεων, υλικών αμοιβών,
καταδικών και ποινών από ποινικό δικαστήριο ή πειθαρχικών
ποινών, πλην της επίπληξης, την ημερομηνία που έπαυσε να
είναι Μέλος, τους λόγους, την αιτία ή τον τρόπο παύσης του και
λεπτομέρειες οποιασδήποτε σύνταξης, φιλοδωρήματος ή κατά
χάριν γενόμενης πληρωμής:
Νοείται ότι, οποιεσδήποτε καταδίκες και ποινές από ποινικό
δικαστήριο καταχωρίζονται σε ειδική στήλη, ανεξάρτητα από τις
πειθαρχικές ποινές, και αναφορικά με τις πειθαρχικές ποινές,
αυτές διαγράφονται όπως καθορίζεται κατωτέρω:
(i)
(ii)

(iii)

70 του 1981
134 του 1988
228(I) του 2004
6(I) του 2017.

του

Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την
επιβολή τους, όταν πρόκειται για την ποινή της
αυστηρής επίπληξης·
μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την επιβολή τους,
όταν πρόκειται για χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000)· και
μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από την επιβολή
τους, όταν πρόκειται για χρηματική ποινή πέραν των
χιλίων ευρώ (€1.000), για την ποινή της πειθαρχικής
μετάθεσης ή της διακοπής ή της αναβολής ετήσιας
προσαύξησης:

Νοείται ότι, η ποινή του υποβιβασμού κατά βαθμό ή τάξη δεν
παραγράφεται:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι ποινικές καταδίκες διαγράφονται από το
ατομικό δελτίο μετά την παραγραφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του
περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου.

(3) Μέλος δικαιούται μετά από αίτησή του, να επιθεωρήσει το ατομικό του δελτίο και τον
προσωπικό του φάκελο.
(4) Αντίγραφο του ατομικού δελτίου και του προσωπικού φακέλου φυλάγεται στη Διεύθυνση
στην οποία υπηρετεί το Μέλος και κατά τον χρόνο της μετάθεσής του αποστέλλεται στη νέα του
Διεύθυνση.
(5) Στον προσωπικό φάκελο Μέλους αρχειοθετούνται όλα τα έγγραφα που το αφορούν.
Πιστοποιητικό
αποχώρησης.

14.-(1) Όταν Μέλος αποχωρεί από την Πυροσβεστική, χορηγείται σε αυτό πιστοποιητικό, στο οποίο
αναφέρεται ο βαθμός του, εκτίθεται η περίοδος της υπηρεσίας του στην Πυροσβεστική και ο λόγος,
η αιτία ή ο τρόπος της αποχώρησής του από την Πυροσβεστική, μαζί με τα στοιχεία της ατομικής
του περιγραφής:
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Νοείται ότι, αν Μέλος αναγκάστηκε σε αφυπηρέτηση ή απολύθηκε, το πιστοποιητικό δεν περιέχει
οποιαδήποτε περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ή απολύθηκε.
(2) Ο Αρχιπύραρχος δύναται να επισυνάψει στο πιστοποιητικό οποιεσδήποτε συστάσεις τις
οποίες θεωρεί σκόπιμες.
(3) Όταν Μέλος αποχωρεί από την Πυροσβεστική, ο προσωπικός του φάκελος και το ατομικό
του δελτίο φυλάγονται για όσο χρόνο ο Αρχιπύραρχος κρίνει σκόπιμο και ακολούθως
καταστρέφονται.
Ωράριο
υπηρεσίας.

15.-(1) Έκαστο Μέλος εκτελεί τις νόμιμες διαταγές που του δίνονται, εκτελεί πάντοτε με χρονική
ακρίβεια και προθυμία όλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται και επιλαμβάνεται όλων των
ζητημάτων που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του Μέλους.
(2)(α)

Η κανονική καθημερινή περίοδος καθήκοντος Μέλους, περι-λαμβανομένης της
περιόδου αναψυχής που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), καθορίζεται από τον
Αρχιπύραρχο και η κανονική εβδομαδιαία περίοδος είναι διάρκειας σαράντα (40)
δεδουλευμένων ωρών (2085 ώρες τον χρόνο), οι οποίες κατανέμονται σε πέντε (5)
μέρες και, επιπρόσθετα, οποιοσδήποτε χρόνος αναλίσκεται για παρουσία στο
καθορισμένο για καθήκον μέρος πριν από την έναρξη της περιόδου καθήκοντος:
Νοείται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, η κανονική
εβδομαδιαία περίοδος καθήκοντος είναι διάρκειας 39½ δεδουλευμένων ωρών, από
την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, είναι διάρκειας 38½
δεδουλευμένων ωρών και από την 1η Ιανουαρίου 2022, είναι διάρκειας 37½
δεδουλευμένων ωρών.

(β)

Όταν η κανονική περίοδος καθήκοντος εκτελείται σε μια φάση καθήκοντος,
επιτρέπεται διάλειμμα τριάντα (30) λεπτών.

(γ)

Η υποπαράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται για Μέλος το οποίο(i)

είναι Ανώτερος Αξιωματικός·

(ii)

ασχολείται σε καθήκοντα που έχουν ειδικά εξαιρεθεί από τον
Αρχιπύραρχο.

(δ)

Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του παρόντος Κανονισμού, έκαστο
Μέλος, το οποίο κανονικά εντέλλεται ή εφόσον το καθήκον του επιβάλλει να το πράξει,
απαιτείται να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον σχετικό με το λειτούργημά του
οπουδήποτε και, εκτός αν βρίσκεται με άδεια, εκτελεί υπηρεσία όχι μικρότερη των
ωρών εργασίας που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας
παραγράφου και οι Ανώτεροι Αξιωματικοί έχουν εικοσιτετράωρη ευθύνη.

(3)(α)

Τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Κανονισμού, σε περίπτωση που Μέλος,
στο οποίο εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού,
παραμένει σε καθήκον μετά το πέρας της φάσης του καθήκοντος ή ανακαλείται σε
υπηρεσία μεταξύ δύο φάσεων καθήκοντος, χορηγούνται σε αυτό υπερωρίες, όπως
στην περίπτωση των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας.

(β)

Στην περίπτωση κατά την οποία Μέλος, περιλαμβανομένου και Μέλους, στο οποίο
καταβάλλεται επίδομα ειδικού καθήκοντος, για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι
πρόνοιες της παραγράφου (2), εκτελεί σταθερά υπερωρίες, του καταβάλλεται κατ’
αποκοπήν επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό και τον
Υπουργό Οικονομικών.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, αναφορά σε ανάκληση σε υπηρεσία, δεν
περιλαμβάνει ειδοποίηση σε Μέλος να βρίσκεται σε ετοιμότητα για καθήκον, αν ήθελε παραστεί
ανάγκη.
(5) Ο χρόνος συμμετοχής Μέλους σε άσκηση ή διάλεξη δεν λογίζεται ως υπερωρία, εκτός
κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Αρχιπύραρχου.
Παραχώρηση
ημεραργίας.

16.-(1) Σε έκαστο Μέλος χορηγείται χρόνος απουσίας τοιαύτης διάρκειας, ώστε το σύνολο του
εργάσιμου χρόνου του εβδομαδιαίως να έχει τη διάρκεια που καθορίζεται στον Κανονισμό 15:
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Νοείται ότι, αν οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη χορήγηση του χρόνου απουσίας, αυτή
δεν χορηγείται και το Μέλος αποζημιώνεται κατά τον συνήθη τρόπο.
(2) Σε Μέλη που εκτελούν γραφειακά ή τεχνικά καθήκοντα, εφαρμόζεται η πενθήμερη
εβδομάδα εργασίας.
(3) Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης άδειας, δεν υφίσταται το δικαίωμα ημεραργίας.
(4) Κανένα Μέλος δεν θα διαθέτει οποιοδήποτε μέρος της άδειας ανάπαυσης του σε
απόσταση πέραν των εκατό χιλιομέτρων (100 χλμ.) από τον Σταθμό του χωρίς την άδεια του
Υπεύθυνου του Σταθμού του ή του Διοικητή της Μονάδας του.
(5) Η άδεια ανάπαυσης αποτελεί δικαίωμα και, σε περίπτωση που λόγω υπηρεσιακών
αναγκών αυτή δεν χορηγείται, οι ώρες επιπρόσθετης υπηρεσίας λογίζονται ως υπερωρίες και,
τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (3) του Κανονισμού 15, χορηγείται σε ευθετότερο
χρόνο άδεια ανάπαυσης για τις ώρες αυτές ή πληρώνονται οι υπερωρίες.
Άδεια
ανάπαυσης.

17.-(1) Μέλη δικαιούνται άδεια ανάπαυσης ως ακολούθως:
(α)

(β)

(γ)

Για συνεχή υπηρεσία έως έξι (6) έτη από την ημερομηνία διορισμού τους(i)

είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση
πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, και

(ii)

είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε
περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας·

για συνεχή υπηρεσία πάνω από έξι (6) έτη και έως δεκατέσσερα (14)
συμπληρωμένα έτη από την ημερομηνία διορισμού τους(i)

είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση
πενθήμερης εβδομάδας, και

(ii)

είκοσι εννέα (29) εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση
εξαήμερης εβδομάδας εργασίας·

για συνεχή υπηρεσία πάνω από δεκατέσσερα (14) συμπληρωμένα έτη
από την ημερομηνία διορισμού τους(i)

είκοσι εννέα (29) εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση
πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, και

(ii)

τριάντα πέντε (35) εργάσιμες ημέρες για κάθε έτος, σε περίπτωση
εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

(2) Σε περίπτωση που Μέλη εργάζονται με βάση μικτό σύστημα πενθήμερης και εξαήμερης
εβδομάδας εργασίας ή με το σύστημα βάρδιας ή με ειδικά ωράρια που δεν συμπίπτουν με τις ώρες
και ημέρες των Μελών που εργάζονται βάσει εξαήμερης εβδομάδας εργασίας, τα Μέλη αυτά
δικαιούνται άδεια ανάπαυσης ως τα Μέλη που εργάζονται βάσει εξαήμερης εβδομάδας εργασίας και
η άδεια ανάπαυσης που παραχωρείται υπολογίζεται πάνω στην ίδια βάση που κερδίζεται:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που εγείρονται προβλήματα αποφασίζει ο Αρχιπύραρχος.
(3) Σε περίπτωση μεταπήδησης από μια κατηγορία σε άλλη, όταν η συμπλήρωση των πραγματικών
ετών υπηρεσίας του Μέλους δεν συμπίπτει με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους, για τον
υπολογισμό της άδειας ανάπαυσης αναφορικά με το έτος που γίνεται η μεταπήδηση, λαμβάνεται
υπόψη η αναλογία άδειας ανάπαυσης σε εργάσιμες ημέρες που δικαιούται το Μέλος για κάθε
κατηγορία.
(4) Άδεια ανάπαυσης για μετάβαση στο εξωτερικό χορηγείται σε Μέλος που κατηγορείται για
οποιοδήποτε ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, η εκδίκαση του οποίου εκκρεμεί, μόνο μετά από
έγκριση του Αρχιπύραρχου.
(5) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού και των Κανονισμών 18, 19, 20, και 21,
σε κάθε Μέλος, είτε υπέβαλε αίτηση για άδεια είτε όχι, παραχωρείται υποχρεωτικά η άδεια που
δικαιούται και ο χρόνος κατά τον οποίο λαμβάνεται τέτοια άδεια, ορίζεται από τον Αρχιπύραρχο.
Γενικοί κανόνες
που διέπουν την
άδεια ανάπαυσης.

18.- (1)

(α)

Η άδεια ανάπαυσης υπολογίζεται με βάση το ημερολογιακό έτος από 1η
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου.
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(β)

Άδεια ανάπαυσης για υπηρεσία λιγότερη από ένα (1) έτος υπολογίζεται στο ένα
δωδέκατο (1/12) για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας.

(γ)

Αν προκύπτει κλασματική άδεια και αν το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού (½)
χάνεται, ενώ, αν είναι μεγαλύτερο, πιστώνεται στο Μέλος ως μία (1) ημέρα και αν
το κλάσμα είναι ακριβώς μισό (½), πιστώνεται με αυτό.

(2) Για παραχώρηση άδειας ανάπαυσης το Μέλος πρέπει να έχει συμπληρώσει υπηρεσία έξι
(6) τουλάχιστον μηνών:
Νοείται ότι, σε περίπτωση αποχώρησης του Μέλους από την Πυροσβεστική για οποιονδήποτε από
τους λόγους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 20 και 21 ή προτού το Μέλος συμπληρώσει
υπηρεσία έξι (6) μηνών, παραχωρείται σε αυτό άδεια ανάπαυσης ή καταβάλλεται σε αυτό το
αντίτιμο για την άδεια αυτή, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση την αναλογία που θα προκύψει
από τον υπολογισμό της κλασματικής περιόδου υπηρεσίας έναντι των έξι (6) μηνών.
(3) Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων Κανονισμών, Μέλος δεν δικαιούται να
διεκδικήσει πληρωμή αντί της άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του.
(4) Μέλος δύναται να λαμβάνει προκαταβολικά την άδεια που δικαιούται στο συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος:
Νοείται ότι, αν κατά τη διάρκεια του έτους Μέλος απουσιάζει με άδεια χωρίς απολαβές ή για
οποιοδήποτε λόγο που δεν μπορεί να λογισθεί ως υπηρεσία, αποκόπτεται από τον μισθό του το
αντίτιμο της επιπλέον άδειας που παραχωρήθηκε σε αυτό:
Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Μέλος αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από το τέλος του έτους,
γίνεται ανάλογος διακανονισμός, όπως προβλέπεται στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (3)
του Κανονισμού 19.
(5) Η άδεια ανάπαυσης εγκρίνεται από τον οικείο Επαρχιακό Υπεύθυνο ή Προϊστάμενο
Τμήματος ύστερα από αίτηση του Μέλους, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της
Πυροσβεστικής, και το πρωτότυπο της αίτησης αποστέλλεται στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής για
τήρηση του μητρώου της κάρτας άδειας απουσίας.
(6) Η άδεια ανάπαυσης αρχίζει από την εργάσιμη ημέρα από την οποία το Μέλος δεν
προσέρχεται στην εργασία του και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την επάνοδό του
σε αυτή, ενώ Κυριακές, δημόσιες, θρησκευτικές ή ειδικές αργίες δεν υπολογίζονται ως μέρος της
άδειας ανάπαυσης.
(7) Απουσία Μέλους εκτός των περιπτώσεων απουσίας για αποδεδειγμένους ιατρικούς
λόγους, σε οποιαδήποτε ημέρα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, περιλαμβανομένης της
περίπτωσης κατά την οποία το Μέλος είναι διάδικος σε υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, επιτρέπεται
μόνο κατόπιν άδειας του οικείου Επαρχιακού Υπευθύνου ή Διοικητή Μονάδας ή Υπεύθυνου
Γραφείου και υπολογίζεται έναντι της άδειας ανάπαυσής του για 2-3 ½ ώρες ως ½ ημέρα άδεια και
πάνω από 3 ½ ώρες ως 1 ημέρα άδεια και, σε περίπτωση που Μέλος καλείται να δώσει μαρτυρία
σε ποινικές υποθέσεις, η απουσία του δεν υπολογίζεται έναντι της άδειάς του, αλλά η αμοιβή του
για την ημέρα εκείνη πρέπει να κατατεθεί στο Δικαστήριο από το ενδιαφερόμενο μέρος που τον
καλεί να δώσει μαρτυρία.
(8) Σε περίπτωση που Μέλος ασθενήσει ενώ βρίσκεται σε άδεια ανάπαυσης, η περίοδος της
ασθένειάς του δεν υπολογίζεται ως άδεια ασθενείας, αλλά λογίζεται σε βάρος της άδειας
ανάπαυσής του και, σε περίπτωση που Μέλος ασθενήσει και χρειάζεται να νοσηλευτεί σε
νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια ανάπαυσης διακόπτεται ύστερα από αίτηση και η περίοδος νοσηλείας
του θεωρείται ως άδεια ασθενείας, μετά από πιστοποίηση Ιατρικού Λειτουργού.
(9) Με εξαίρεση επείγουσες περιστάσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν, αιτήσεις για
άδεια ανάπαυσης μέχρι οκτώ (8) ημέρες υποβάλλονται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
από την έναρξή της και για άδεια ανάπαυσης άνω των οκτώ (8) ημερών οι αιτήσεις υποβάλλονται
μία (1) τουλάχιστον εβδομάδα προηγουμένως.
(10) (α)

Η άδεια ανάπαυσης που βρίσκεται σε πίστη Μέλους που μεταβαίνει στο εξωτερικό
για εκπαίδευση με υποτροφία ή εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, δεν επηρεάζεται.

(β)

Μέλος, στο οποίο παραχωρείται υποτροφία ή μεταβαίνει στο εξωτερικό για
εκπαίδευση με την έγκριση της κυβέρνησης, θεωρείται ότι βρίσκεται σε εκπαιδευτική
άδεια.

(γ)

Εάν το Μέλος έχει άδεια ανάπαυσης σε πίστη του, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να
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πάρει την άδεια αυτή πριν από την εκπαιδευτική άδεια και στην περίπτωση αυτή, η
εκπαιδευτική άδεια αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η
άδεια ανάπαυσής του.
(δ)

Συσσώρευση και
μεταφορά άδειας
ανάπαυσης.

Σε περίπτωση υποτροφίας διάρκειας πάνω από έξι (6) μήνες, στην οποία το Μέλος
δικαιούται να λάβει πλήρεις απολαβές κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες της
υποτροφίας, η άδεια ανάπαυσης, η οποία βρίσκεται σε πίστη του Μέλους κατά την
έναρξη της υποτροφίας, δύναται να παραχωρηθεί σε αυτόν μετά τη συμπλήρωση των
έξι (6) πρώτων μηνών της υποτροφίας, για τους οποίους δικαιούται πλήρεις
απολαβές.

19.-(1) Έκαστο Μέλος δικαιούται, εκτός αν ο Αρχιπύραρχος λόγω ειδικών περιστάσεων εγκρίνει
διαφορετικά, να μεταφέρει από την ετήσια άδεια ανάπαυσής του από το ένα έτος στο άλλο δεκαέξι
(16) εργάσιμες ημέρες στην περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας και δεκατρείς (13)
εργάσιμες ημέρες στην περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, με ανώτατο όριο
συσσώρευσης εκατόν ογδόντα τριών (100 και 83) ημερών, αντίστοιχα:
Νοείται ότι, η άδεια ανάπαυσης που συσσωρεύτηκε πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων
Κανονισμών μπορεί να χορηγηθεί κατά την κρίση των Υπευθύνων Σταθμών ή Διοικητών Μονάδων
ή Υπευθύνων Γραφείων.
(2) Το έτος διορισμού Μέλους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού του, θεωρείται
πλήρες ημερολογιακό έτος για σκοπούς συσσώρευσης άδειας, ήτοι δικαιούται να μεταφέρει άδεια
στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι και το ανώτατο όριο άδειας που δικαιούται να συσσωρεύσει
για ολόκληρο το έτος.
(3) Τηρουμένων των προνοιών που ρυθμίζουν την παραχώρηση ετήσιας άδειας ανάπαυσης,
το Μέλος δικαιούται σε κάθε έτος την άδεια ανάπαυσης του έτους αυτού, έστω και αν έχει ήδη
συσσωρεύσει το ετήσιο ή το ανώτατο όριο άδειας ανάπαυσης και, σε τέτοια περίπτωση, δύναται να
πάρει την άδεια ανάπαυσης του έτους εκείνου συν μέρος ή/και ολόκληρη την άδεια ανάπαυσης που
έχει συσσωρεύσει:
Νοείται ότι, οι πιο πάνω πρόνοιες δεν επηρεάζουν την άδεια που έχει συσσωρευθεί:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που Μέλος αφυπηρετεί, παραιτείται ή απολύεται, δεν δύναται
να λάβει περισσότερη άδεια ανάπαυσης από όση θα έχει κερδίσει μέχρι την ημερομηνία
αποχώρησής του από την Πυροσβεστική και εάν έχει λάβει περισσότερη, το ανάλογο αντίτιμο της
άδειας αυτής αφαιρείται από τη σύνταξη ή το φιλοδώρημα ή, αν δεν δικαιούται σύνταξη ή
φιλοδώρημα, καταβάλλεται από τον ίδιο στην κυβέρνηση.
(4) Μέλος που υπηρετούσε ως Ειδικός Πυροσβέστης ή ειδικός Αστυνομικός αμέσως πριν από
τον διορισμό του στην Πυροσβεστική, μπορεί να μεταφέρει την άδεια ανάπαυσης, την οποία είχε
κερδίσει για την υπηρεσία του, νοουμένου ότι θα λάβει την άδεια αυτή εντός δώδεκα (12) μηνών
από την ημερομηνία του διορισμού του:
Νοείται ότι, για οποιαδήποτε τέτοια υπηρεσία λιγότερη από δώδεκα (12) μήνες, η άδεια που
μεταφέρει το Μέλος είναι ανάλογη με την περίοδο της υπηρεσίας του και κατά τον υπολογισμό των
ημερών άδειας που θα μεταφέρει, κλάσμα ημέρας μικρότερου του ½ χάνεται, ενώ, αν είναι
μεγαλύτερο, πιστώνεται ως μία (1) ημέρα και αν αυτό το κλάσμα είναι ακριβώς ½, πιστώνεται με
αυτό.

Άδεια ανάπαυσης
σε περίπτωση
αφυπηρέτησης.
97(Ι) του 1997
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 1999
141(Ι) του 2001
69(Ι) του 2005
37(I) του 2010
94(I) του 2010
31(I) του 2012
131(I) του 2012.
216(Ι) του 2012
52(I) του 2015
183(Ι) του 2015
67(I) του 2017
177(I) του 2017
16(I) του 2020.

20.-(1) Μέλος που αφυπηρετεί λόγω ορίου ηλικίας ή μετά από αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις
του περί Συντάξεων Νόμου και τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο, οφείλει να λάβει πριν από την αφυπηρέτησή
του την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να
αποποιηθεί την άδεια ανάπαυσης, την οποία έχει σε πίστη του ή να υπηρετήσει έναντι αυτής ή να
διεκδικήσει πληρωμή αντί αυτής.
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(2) Ο Αρχιπύραρχος προβαίνει σε διευθετήσεις, οι οποίες διασφαλίζουν, ώστε η άδεια
ανάπαυσης του Μέλους που αφυπηρετεί να αρχίζει κατά τέτοια ημερομηνία, προκειμένου να λήγει
την προτεραία της ημερομηνίας αφυπηρέτησής του.
(3) Σε περίπτωση που Μέλος, το οποίο αφυπηρετεί βρίσκεται με άδεια ασθενείας και η άδεια
αυτή επεκτείνεται πέραν από την ημερομηνία από την οποία αρχίζει η άδεια ανάπαυσής του πριν
από την αφυπηρέτησή του, η περίοδος της άδειας ασθενείας που εμπίπτει μέσα στην περίοδο της
άδειας ανάπαυσής του λογίζεται ως μέρος της άδειας ανάπαυσης.
(4) Σε περίπτωση που Μέλος αναχωρεί με προαφυπηρετική άδεια, η θέση του θεωρείται ως
κενωθείσα από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω άδειας και η θέση αυτή δύναται να
συμπληρωθεί με διορισμό σε αυτή άλλου Μέλους:
Νοείται ότι, το Μέλος που βρίσκεται με προαφυπηρετική άδεια, δεν χάνει το δικαίωμα προαγωγής
του.
Άδεια ανάπαυσης
σε περίπτωση
παραίτησης,
αναγκαστικής
αφυπηρέτησης,
θανάτου
και άλλων.

21.-(1) Μέλος, το οποίο παραιτείται από τη θέση του, σύμφωνα με τον Κανονισμό 10, οφείλει να
λάβει πριν από την ημερομηνία παραίτησής του την άδεια ανάπαυσης την οποία έχει σε πίστη του.

(2) Σε περίπτωση υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή αφυπηρέτησης για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, δύναται να καταβληθεί στο Μέλος το αντίτιμο της άδειας ανάπαυσης, την οποία έχει
σε πίστη του.
(3) Σε περίπτωση θανάτου Μέλους το αντίτιμο της άδειας ανάπαυσης που είχε σε πίστη του
κατά την ημέρα του θανάτου του καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους του.
(4) Σε περίπτωση που Μέλος παραιτείται ή για οποιοδήποτε λόγο παύει να είναι Μέλος και
δεν δύναται να λάβει την άδεια που δικαιούται πριν από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του,
καταβάλλεται σε αυτόν το αντίτιμο της άδειας ανάπαυσης, η οποία δεν δύναται να του
παραχωρηθεί.

Απουσία Μέλους
στο εξωτερικό
έπειτα από
πρόσκληση.

22. Σε περίπτωση κατά την οποία παραχωρείται έγκριση σε Μέλος για αποδοχή πρόσκλησης για
δωρεάν μετάβαση ή φιλοξενία στο εξωτερικό, η περίοδος απουσίας του λογίζεται έναντι της άδειας
ανάπαυσής του.

Εκπαιδευτική
άδεια.

23.-(1) Σε Μέλος, στο οποίο χορηγείται υποτροφία για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό
από, μέσω ή με την έγκριση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης αρχής που
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(2) Σε Μέλος, στο οποίο επιτρέπεται όπως μεταβεί στο εξωτερικό για εκπαίδευση ή
μετεκπαίδευση, είτε με δικά του έξοδα είτε έπειτα από εξασφάλιση απευθείας υποτροφίας, χωρίς
την έγκριση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές για
λόγους δημοσίου συμφέροντος.
(3) Η εκπαιδευτική άδεια αρχίζει από την ημερομηνία αναχώρησης του Μέλους από τη
Δημοκρατία και λήγει την ημερομηνία επιστροφής του στη Δημοκρατία:
Νοείται ότι, αν παραχωρηθεί οποιαδήποτε άλλη άδεια πριν ή μετά την εκπαιδευτική άδεια, η άδεια
αυτή δεν αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής άδειας και η εκπαιδευτική άδεια αρχίζει μετά ή λήγει
πριν από την άδεια αυτή.

Άδεια απουσίας
χωρίς απολαβές.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
14.4.1995
31.12.1998
19.11.1999
25.7.2003
19.12.2003

24.-(1) Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, είτε για λόγους δημόσιου συμφέροντος είτε όχι, δύναται να
παραχωρηθεί σε Μέλος, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι
οποίοι καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του Κανονισμού 20 των περί Δημοσίας
Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών.
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24.6.2005
6.11.2009
13.10.2017.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να
παραχωρεί σε Μέλος άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, όχι για λόγους δημοσίου συμφέροντος,
αλλά για υπηρεσία σε ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, για χρονική περίοδο
έως πέντε (5) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για μία (1) ακόμη χρονική περίοδο έως πέντε (5)
έτη:
Νοείται ότι, η δυνάμει της παρούσας παραγράφου άδεια, δύναται να μετατρέπεται σε άδεια χωρίς
απολαβές για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφόσον, κατά την περίοδο της απουσίας του, το
Μέλος αυτό συνεισφέρει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των εκάστοτε συντάξιμων
απολαβών του στο Ταμείο Συντάξεων:
Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις παραχώρησης άδειας για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, δυνάμει της παραγράφου (1), ή στις περιπτώσεις μετατροπής της άδειας ως άδειας
για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την πρώτη επιφύλαξη της παρούσας
παραγράφου, το δικαίωμα του Μέλους για αξιολόγηση για σκοπούς προαγωγής δεν επηρεάζεται.

Άδεια
ασθενείας.

25.-(1) Άδεια ασθενείας μπορεί να χορηγείται σε Μέλη σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος
Κανονισμού.
(2) Μέλος δεν δικαιούται να απουσιάζει από το καθήκον λόγω σωματικής βλάβης ή ασθένειας,
εκτός αν Ιατρικός Λειτουργός πιστοποιεί ότι το Μέλος είναι ανίκανο για υπηρεσία.
(3) Σε Μέλος μπορεί να χορηγείται άδεια ασθενείας έως σαράντα δύο (42) ημέρες για κάθε
ημερολογιακό έτος και αν κατά τη λήξη των σαράντα δύο (42) ημερών άδειας ασθενείας το Μέλος
εξακολουθεί να είναι ανίκανο να επιστρέψει στο καθήκον, ζητείται από τον Διευθυντή Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας να συγκαλέσει Ιατρικό
Συμβούλιο για εξέταση του Μέλους αυτού για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα ή μη του Μέλους να
εκτελεί όλα τα καθήκοντα, τα οποία δυνατόν να του ανατεθούν ή για να αποφασιστεί η παράταση
άδειας ασθενείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στη Δημόσια Υπηρεσία:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι το Μέλος δεν δύναται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα
που δυνατόν να του ανατεθούν, ο Υπουργός, ύστερα από σύσταση του Αρχιπύραρχου, δύναται να
προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο την αφυπηρέτηση του Μέλους για λόγους δημόσιου
συμφέροντος:
Νοείται περαιτέρω ότι, αν το Ιατρικό Συμβούλιο παραχώρησε παράταση άδειας πέραν των σαράντα
δύο (42) ημερών και ο Αρχιπύραρχος έχει στην κατοχή του στοιχεία, τα οποία ικανοποιούν ότι η
απόφαση του Ιατρικού Συμβουλίου στηρίχθηκε σε αναληθή δεδομένα ή προκλήθηκε με δόλια μέσα
ή δεν δικαιολογείται λόγω συνθηκών που μεταβλήθηκαν, ο Αρχιπύραρχος παραπέμπει την
υπόθεση στον Υπουργό, οποίος έχει την εξουσία να διατάξει επανεξέταση της υπόθεσης από ειδική
για τον σκοπό αυτό επιτροπή που αποτελείται από τρεις κυβερνητικούς Ιατρικούς Λειτουργούς,
άλλους από εκείνους που ήταν μέλη του Ιατρικού Συμβουλίου.
(4) Σε περίπτωση που αποφασίζεται η αφυπηρέτηση Μέλους για λόγους υγείας και το Μέλος
έχει ήδη εξαντλήσει την άδεια ασθενείας του, η αφυπηρέτηση αρχίζει από την ημερομηνία από την
οποία το Ιατρικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι το Μέλος είναι ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα της
θέσης του, εκτός εάν κατά την ημερομηνία αυτή το Μέλος έχει οποιαδήποτε άδεια ανάπαυσης σε
πίστη του, οπότε η αφυπηρέτηση του Μέλους αρχίζει από την επόμενη της λήξης της άδειας
ανάπαυσής του.
(5) Άδεια ασθενείας δεν συσσωρεύεται και δεν χορηγείται εκτός της Δημοκρατίας χωρίς την
έγκριση του Υπουργού.
(6) Κανένα Μέλος δεν επανέρχεται σε καθήκον πριν από τη λήξη της άδειας ασθενείας του και
πιστοποίησης από κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ή ιδιώτη ιατρό.
(7) (α)

(β)

Ο Αρχιπύραρχος δύναται οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση οφείλει, αν το
ζητήσει το ίδιο το Μέλος, να καλέσει οποιοδήποτε Μέλος να παρουσιαστεί για
εξέταση από κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ή ιατροσυμβούλιο για να
εξακριβωθεί κατά πόσο είναι ικανό από πλευράς υγείας να εκτελεί τα
καθήκοντα της θέσης του ή οποιασδήποτε θέσης πρόκειται να του προσφερθεί
ή οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, τα οποία μπορούν να του ανατεθούν.
Όταν ο Αρχιπύραρχος επιθυμεί την σύσταση ιατροσυμβουλίου, προβαίνει σε
διευθετήσεις, ώστε το Μέλος να εξεταστεί πρώτα από κυβερνητικό Ιατρικό
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Λειτουργό, ο οποίος θα αποστείλει απευθείας σε αυτόν πιστοποιητικό που
καθορίζει τη φύση των ενοχλήσεων από τις οποίες υποφέρει το Μέλος και αν
το αποτέλεσμα της εξέτασης φαίνεται να δικαιολογεί ιατροσυμβούλιο, ο
Αρχιπύραρχος αποστέλλει το πιστοποιητικό στο Διευθυντή του Τμήματος
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
ο οποίος θα διευθετήσει τη σύγκληση ιατροσυμβουλίου για να εξετάσει το
Μέλος.

Παράταση άδειας
ασθενείας Μέλους,
το οποίο
τραυματίζεται
κατά την
εκτέλεση
καθήκοντος.
Κεφ. 176.

(γ)

Μέλος, το οποίο καλείται να παρουσιαστεί σε ιατροσυμβούλιο, παρουσιάζει
κατά την εξέτασή του τυχόν ακτινογραφίες, εργαστηριακές αναλύσεις και
εκθέσεις που έχει στην κατοχή του, οι οποίες σχετίζονται με προηγούμενες ή
και με την παρούσα ασθένειά του.

(δ)

Το αποτέλεσμα της εξέτασης από το ιατροσυμβούλιο υποβάλλεται στον
Αρχιπύραρχο, ο οποίος το γνωστοποιεί στον Υπουργό, σε περίπτωση που
προτείνεται αφυπηρέτηση του Μέλους για λόγους υγείας ή σε περίπτωση που
η υπόθεση πρέπει να τύχει χειρισμού με τρόπο άλλο από εκείνο που δύναται
να εγκρίνει ο Αρχιπύραρχος.

(ε)

Μέλος, το οποίο παραλείπει να παρουσιαστεί σε ιατρική εξέταση, δυνάμει του
παρόντος Κανονισμού, υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη.

26.-(1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 25, σε Μέλος, το οποίο τραυματίζεται
σωματικά κατά την εκτέλεση καθήκοντος ή κατά τη μετάβαση στον τόπο εργασίας ή κατά την
επιστροφή από τον τόπο εργασίας στον τόπο διαμονής του ή προσβάλλεται από επαγγελματική
ασθένεια, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Γνωστοποιήσεως Ατυχημάτων και Επαγγελματικών
Νόσων Νόμο, χωρίς δική του υπαιτιότητα ή αμέλεια, δύναται να χορηγηθεί παράταση άδειας
ασθενείας με πλήρεις απολαβές για περίοδο έξι (6) μηνών μετά από τη λήξη της ετήσιας άδειας
ασθενείας, την οποία δικαιούται και, αν μετά τη λήξη της παράτασης το Μέλος αδυνατεί να αναλάβει
τα καθήκοντά του, δύναται να χορηγηθεί σε αυτόν περαιτέρω άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές
μέχρι έξι (6) μήνες:
Νοείται ότι, οι δύο παρατάσεις άδειας ασθενείας, δύνανται να χορηγηθούν μόνο με τη σύσταση
ειδικού Ιατροσυμβουλίου, αν το Μέλος βρίσκεται στη Δημοκρατία και αν το Μέλος βρίσκεται εκτός
της Δημοκρατίας, όπου υπάρχει Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας, οι παρατάσεις άδειας
ασθενείας δύνανται να χορηγηθούν μόνο με σύσταση δύο (2) τουλάχιστον ιατρών, που ορίζονται
από τον Υπεύθυνο της Διπλωματικής ή Προξενικής Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας.
(2) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο (1) άδεια ασθενείας και παράταση άδειας ασθενείας
με πλήρεις απολαβές παραχωρούνται υπό τον όρο ότι θα αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό που
δικαιούται ο υπάλληλος, δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ο όρος «κατά την εκτέλεση καθήκοντος»
σημαίνει την περίοδο κατά την οποία Μέλος ασχολείται με την εκτέλεση των συνήθων καθηκόντων
της θέσης του ή άλλου ειδικού καθήκοντος.
(4) Οι πιο πάνω πρόνοιες ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία το Μέλος
τραυματίζεται κατά την εκτέλεση καθήκοντος στο εξωτερικό.
(5) Σε Μέλη τραυματίες πολέμου παραχωρείται άδεια ασθενείας δύο (2) ετών, ενός (1) έτους
με πλήρεις απολαβές και ενός (1) έτους με το ½ των απολαβών.

Άδεια ασθενείας
Μέλους, το
οποίο βρίσκεται
εκτός της
Δημοκρατίας.

27.-(1) Αν το Μέλος βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας για εκτέλεση καθήκοντος ή με άδεια
ανάπαυσης ασθενήσει και δεν δύναται να επιστρέψει στη Δημοκρατία και να αναλάβει έγκαιρα τα
καθήκοντά του, οφείλει(α)

σε περίπτωση που το Μέλος βρίσκεται σε τόπο όπου υπάρχει Πρεσβεία ή
Προξενείο της Δημοκρατίας, να ζητήσει από την Πρεσβεία ή το Προξενείο
να υποδείξει ιατρό για εξέτασή του και έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο
να περιγράφει την ασθένεια και να καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο
προβλέπεται ότι το Μέλος θα δυνηθεί να επιστρέψει στην Δημοκρατία και
το πιστοποιητικό αποστέλλεται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο στον
Αρχιπύραρχο, ο οποίος εγκρίνει τη χορήγηση στο Μέλος άδειας ασθενείας
για την περίοδο για την οποία η απουσία του υπερβαίνει τον χρόνο της
υπηρεσίας που ανατέθηκε σε αυτόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, την
άδεια που χορηγήθηκε σε αυτόν,
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(β)

σε περίπτωση που το Μέλος βρίσκεται σε τόπο που δεν υπάρχει
Πρεσβεία ή Προξενείο της Δημοκρατίας, να υποβληθεί σε εξέταση από
ιατρό και να λάβει πιστοποιητικό, το οποίο να περιγράφει την ασθένεια και
να καθορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο προβλέπεται ότι θα δυνηθεί να
επιστρέψει στην Δημοκρατία και το πιστοποιητικό αποστέλλεται από το
Μέλος στον Αρχιπύραρχο, ο οποίος διαβιβάζει τούτο στον Διευθυντή του
Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, ο οποίος σε περίπτωση που συστήσει την αποδοχή
του πιστοποιητικού ο Αρχιπύραρχος εγκρίνει τη χορήγηση άδειας
ασθένειας όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α),

(γ)

σε περίπτωση που δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι υποπαραγράφοι (α) ή
(β), η απουσία του Μέλους λογίζεται έναντι της άδειας ανάπαυσής του ή,
αν δεν έχει τέτοια άδεια, λογίζεται ως άδεια χωρίς απολαβές.

(2) Η περίοδος απουσίας Μέλους στο εξωτερικό για λόγους ασθενείας υπολογίζεται με βάση
τις πρόνοιες που εφαρμόζονται για άδεια ασθενείας στη Δημοκρατία.
Άδεια μητρότητας.

28. Στις έγκυες γυναίκες Μέλη παραχωρείται άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών.

Δημόσιες
αργίες.

29.-(1) Όλα τα Μέλη δικαιούνται, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, τις αργίες που
δικαιούνται τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας:
Νοείται ότι, αν απαιτηθεί από οποιοδήποτε Μέλος να προσφέρει υπηρεσία καθ’ οιανδήποτε
δημόσια αργία, χορηγείται σε αυτό αντί της δημόσιας αργίας, επίδομα υπερωριών, όπως στην
περίπτωση των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας:
Νοείται περαιτέρω ότι, δημόσιες αργίες, για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, λογίζονται οι
αργίες οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές,
εκτός εάν οι εν λόγω Κυριακές είναι δημόσιες αργίες:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η Κυριακή του Πάσχα λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος
Κανονισμού, ως δημόσια αργία.
(2) Στα Μέλη που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας, καταβάλλεται αποζημίωση για εργασία κατά
τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες και για εργασία πέραν από το κανονικό πρόγραμμα εργασίας
τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τη Δημόσια Υπηρεσία.

Μισθολόγιο.

30.-(1) Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης των Μελών είναι Α3, Α5 και Α7, επεκτεινόμενη κατά δύο
(2) προσαυξήσεις, συνδυασμένες κλίμακες, στην οποία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές
αυξήσεις έχουν εγκριθεί με νομοθεσία, επιπλέον δε καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με
το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρού εις καιρόν.
(2) Τα Μέλη με την πρόσληψή τους τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα των συνδυασμένων
κλιμάκων Α3, Α5 και Α7, επεκτεινόμενης κατά δύο (2) προσαυξήσεις, και, μετά τη συμπλήρωση
ενός (1) έτους συνεχούς υπηρεσίας, παραχωρείται σε αυτούς, ύστερα από πιστοποίηση του οικείου
Επαρχιακού Υπεύθυνου ότι οι υπηρεσίες και η διαγωγή του Μέλους υπήρξαν ικανοποιητικές, ετήσια
προσαύξηση.
(3) Προσαυξήσεις που οφείλονται μεταξύ της πρώτης και της δέκατης πέμπτης ημέρας του
μηνός, περιλαμβανομένων και των δύο αυτών ημερομηνιών, είναι πληρωτέες από την πρώτη
ημέρα του μηνός και προσαυξήσεις που οφείλονται μετά τη δέκατη πέμπτη ημέρα του μηνός είναι
πληρωτέες από την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός.
(4) Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές που χορηγήθηκε σε Μέλος για συνολική περίοδο που
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες εντός του έτους υπηρεσίας αφαιρείται από την υπηρεσία του
για σκοπούς προσαύξησης, η ημερομηνία δε προσαύξησής του μετατίθεται ανάλογα για τόσο
χρονικό διάστημα όσο και η συνολική περίοδος άδειας απουσίας χωρίς απολαβές και καθορίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο (3).
(5) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (6), τα Μέλη ανελίσσονται στη μισθοδοτική
κλίμακα Α7, επεκτεινόμενη κατά δύο (2) προσαυξήσεις, αφού συμπληρώσουν δεκαέξι (16) έτη στη
θέση και στη μισθοδοτική κλίμακα Α5, αφού συμπληρώσουν δώδεκα (12) έτη στη θέση.
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192(Ι) του 2011
185(Ι) του 2012
73(Ι) του 2014.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και
Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις
των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, τα Μέλη,
τα οποία προσλήφθηκαν(α)

από τις 26 Ιουλίου 2002 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2004, περιλαμβανομένης της
ημερομηνίας αυτής, ανελίσσονται στη μισθοδοτική κλίμακα Α5 την 1 η Ιανουαρίου του 2017·

(β)

από την 1η Ιανουαρίου του 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2011, περιλαμβανομένης της
ημερομηνίας αυτής, ανελίσσονται στη μισθοδοτική κλίμακα Α5, αφού συμπληρώσουν επτά
(7) έτη στη θέση ή έχουν εξαντλήσει τη μισθοδοτική κλίμακα Α3·

(γ)

από τις 26 Ιουλίου 2002 έως την 31 η Δεκεμβρίου του 2011, περιλαμβανομένης της
ημερομηνίας αυτής, ανελίσσονται στη μισθοδοτική κλίμακα Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο (2)
προσαυξήσεις, αφού συμπληρώσουν έντεκα (11) έτη στη θέση·

(δ)

μετά την 1η Ιανουαρίου του 2012, ανελίσσονται στη μισθοδοτική κλίμακα Α5, όταν
ανέλθουν στην ενδέκατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α3.

(7) Τα Μέλη ανελίσσονται στις μισθοδοτικές κλίμακες Α5 και Α7, επεκτεινόμενες κατά δύο (2)
προσαυξήσεις, εφόσον κατά τα αμέσως δύο (2) προηγούμενα έτη δεν καταδικάστηκαν για
πειθαρχικό αδίκημα και δεν αξιολογήθηκαν ως «κατώτερος του μετρίου».
Ιατρική
περίθαλψη.

31.-(1) Όλα τα Μέλη και οι οικογένειές τους δικαιούνται δωρεάν ιατρικών γνωματεύσεων και
θεραπείας, οι οποίες περιλαμβάνουν χειρουργήσεις, ειδικές εξετάσεις και φάρμακα, όπως
διατίθενται στα κυβερνητικά φαρμακεία και νοσοκομεία.
(2) Αν Μέλος προσβληθεί από ασθένεια ή υποστεί σωματική βλάβη που δεν δύναται να τύχει
ικανοποιητικής θεραπείας στη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατόν να εξουσιοδοτήσει
την παροχή χορηγήματος, ώστε να μπορέσει το Μέλος να μεταβεί στο εξωτερικό και να τύχει εκεί
θεραπείας υπό τον όρο ότι θα προσκομίσει πιστοποιητικό από τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ότι η θεραπεία είναι αναγκαία και ότι δεν
δύναται να παρασχεθεί στη Δημοκρατία.
(3) Μέλος που εισάγεται σε κυβερνητικό νοσοκομείο καταβάλλει νοσήλια, σύμφωνα με τους
εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς των νοσοκομείων.
(4) Ιατρικές δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται Μέλη ενώ διατελούν σε καθήκον ή εκπαίδευση
στο εξωτερικό, μπορούν να γίνουν δεκτές ως δημόσια επιβάρυνση, νοουμένου ότι αυτές είναι
λογικού ύψους και υποστηρίζονται από πιστοποιητικό ιατρού και τα Μέλη επωφελούνται, εφόσον
είναι δυνατόν, ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τους όρους της Εθνικής Υπηρεσίας υγείας της
χώρας στην οποία εκπαιδεύονται ή τελούν σε καθήκον.
(5) Όταν Μέλος του οποίου οι πιο κοντινοί συγγενείς διαβιούν εκτός της Δημοκρατίας ασθενεί
σοβαρά, γίνονται διευθετήσεις για κοινοποίηση της πληροφορίας σε αυτούς και κοινοποιείται σε
αυτούς οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης του ασθενούς.
(6) Όλα τα Μέλη των οποίων οι πιο κοντινοί συγγενείς διαβιούν εκτός της Δημοκρατίας
γνωστοποιούν στον Αρχιπύραρχο τα πλήρη ονόματα και διευθύνσεις των συγγενών αυτών και τις
οποιεσδήποτε μεταβολές.
(7) Οι Επαρχιακοί Υπεύθυνοι ή Υπεύθυνοι Τμήματος ή Υπεύθυνοι Γραφείου υποβάλλουν
αναφορά, η οποία παρέχει πλήρη στοιχεία, όταν Μέλος τους υφίσταται, ενώ διατελεί σε υπηρεσία,
οποιαδήποτε σωματική βλάβη, ώστε να καταχωρίζονται λεπτομέρειες και, όπου επιβάλλεται, να
αναφέρονται στον Υπουργό.
(8) Όλα τα Μέλη δικαιούνται δωρεάν οδοντιατρικής περίθαλψης από κυβερνητικό οδοντίατρο,
νοουμένου ότι η περίθαλψη αυτή περιορίζεται μόνο σε εξαγωγές και σφραγίσματα δοντιών.
(9)(α)

Συνταξιούχα Μέλη δικαιούνται δωρεάν ιατρικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια
και φαρμακεία και σε κατ’ οίκον επισκέψεις, εφόσον αυτές κρίνονται δικαιολογημένες
από τον θεράποντα κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό και η περίθαλψη αυτή παρέχεται
δωρεάν, μόνο εάν η ασθένεια δεν είναι αποτέλεσμα απερισκεψίας ή αμέλειας του
συνταξιούχου.

(β)

Συνταξιούχοι που εισάγονται σε κρατικό νοσηλευτήριο καταβάλλουν νοσήλια, σύμφωνα
με τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς των νοσηλευτηρίων.
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(γ)

Ο κυβερνητικός Ιατρικός Λειτουργός, ο οποίος καλείται να επισκεφθεί συνταξιούχο στο
σπίτι του αποφασίζει κατά πόσο η επίσκεψη είναι αναγκαία και αν αποφασίσει ότι η
επίσκεψη δεν είναι αναγκαία, ο συνταξιούχος επιβαρύνεται με τα εγκεκριμένα τέλη για
τις κατ’ οίκον επισκέψεις σε ιδιώτες ασθενείς.

Επιδόματα.

32. Όλα τα επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα καλής διαγωγής και ευδόκιμης υπηρεσίας, δεν είναι
συντάξιμα, τα δε ποσά και οι όροι πληρωμής τους, υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου και δεν καταβάλλονται επιδόματα εκτός από αυτά που περιγράφονται στους παρόντες
Κανονισμούς ή εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επιδόματα
καλής
διαγωγής
και ευδόκιμης
υπηρεσίας.

33.-(1) (α)

Καταβάλλεται σε Πυρονόμους ή Πυροσβέστες για κάθε δύο (2) έτη υπηρεσίας
επίδομα καλής διαγωγής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο.

(β)

Το επίδομα καλής διαγωγής καταβάλλεται τέσσερις φορές, μόνο εάν ο Πυρονόμος ή ο
Πυροσβέστης συμπλήρωσε δύο (2) έτη υπηρεσίας με συνεχή καλή διαγωγή και η
υπηρεσία του κρίθηκε γενικά ως ικανοποιητική.

(γ)

Το επίδομα ή τα επιδόματα καλής διαγωγής δυνατόν να καταβληθούν κατά την κρίση
του Αρχιπύραρχου σε Πυρονόμους ή Πυροσβέστες που επέδειξαν εξαίρετη ή
ευδόκιμη υπηρεσία, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της υπηρεσίας τους.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «συνεχής καλή διαγωγή» σημαίνει ότι δεν
έχει επιβληθεί ποινή μεγαλύτερη από επίπληξη και αν έχει επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή, η χρονική
περίοδος συνεχούς καλής διαγωγής θεωρείται ότι διακόπηκε και ότι επαναρχίζει την ημέρα που
ακολουθεί εκείνη κατά την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.
(3) Όταν Πυρονόμος ή Πυροσβέστης(α) τιμωρείται δύο φορές μέσα σε ένα (1) έτος με ποινή, η οποία καταχωρίζεται στον
προσωπικό του φάκελο, του αποκόπτεται το τελευταίο επίδομα που απέκτησε,
εκτός εάν ο Αρχιπύραρχος ορίσει διαφορετικά,
(β) τιμωρείται με χρηματική ποινή που υπερβαίνει τις απολαβές δύο (2) ημερών ή του
επιβάλλεται μεγαλύτερη ποινή ή καταδικάζεται από δικαστήριο, τα δύο τελευταία
επιδόματα που απέκτησε αποκόπτονται, εκτός εάν ο Αρχιπύραρχος ορίσει
διαφορετικά.
(4)

(α)

Επιδόματα καλής διαγωγής, τα οποία έχουν αποκοπεί, ανακτώνται μετά την
πάροδο δύο (2) ετών συνεχούς καλής διαγωγής· και

(β) επιδόματα για ειδικές ή εξαίρετες υπηρεσίες που έχουν αποκοπεί δεν ανακτώνται.
(5) Καταβάλλεται σε Πυρονόμους ή Πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τα τέσσερα
επιδόματα καλής διαγωγής και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία, επίδομα ευδόκιμης
υπηρεσίας, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ο όρος «ευδόκιμη υπηρεσία» περιλαμβάνει
την προσφορά ικανοποιητικής υπηρεσίας, την πειθαρχία και την αφοσίωση στο καθήκον.
Επίδομα
βάρδιας.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.06.1995
06.12.1996
09.06.2000
23.07.2004
09.12.2005
06.04.2012
13.10.2017
13.10.2017
20.10.2017
12.10.2018.

34.-(1) Στα Μέλη, τα οποία εργάζονται με το σύστημα βάρδιας καταβάλλεται επίδομα βάρδιας,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 46 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές,
Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών.
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(2) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (1) επίδομα βάρδιας υπολογίζεται σε μηνιαία βάση.
(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (1), σε περίπτωση κατά την οποία Μέλος
το οποίο δικαιούται επίδομα βάρδιας δικαιούται και επίδομα ενοικίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό
35, καταβάλλεται στο Μέλος αυτό μόνο το μεγαλύτερο από τα δύο επιδόματα.
Επίδομα
ενοικίου.

35.-(1) Δικαιούται βοηθήματος από την κυβέρνηση με μορφή επιδόματος ενοικίου έγγαμο Μέλος, το
οποίο δεν είναι διαζευγμένο από τον/τη σύζυγό του και(α)

(β)

(i)

στο οποίο δεν έχει παραχωρηθεί ή προσφερθεί οικία από την
κυβέρνηση· και

(ii)

το οποίο καταβάλλει ενοίκιο μεγαλύτερο του 0.5825% του βασικού
του μισθού· ή

διαμένει, είτε αυτό είτε ο/η σύζυγος ή μέλος της οικογένειάς του, για τη
συντήρηση του οποίου είναι υπεύθυνο, σε οικία ή διαμέρισμα που ανήκει
σε αυτό ή τον/τη σύζυγό του ή στο μέλος της οικογένειάς του, ή σε οικία
ή διαμέρισμα, που έχει ανεγερθεί επί κυβερνητικού οικοπέδου σε
συνοικισμό αυτοστέγασης και που η οικία ή το διαμέρισμα θα απέφερε
εάν ενοικιαζόταν ενοίκιο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «το
υποθετικό ενοίκιο») μεγαλύτερο του 0.5825% του βασικού του μισθού:

Νοείται ότι,
(α)

Μέλος δεν δικαιούται επίδομα ενοικίου, εκτός εάν διαμένει σε μη κυβερνητική οικία που
έχει εγκριθεί από τον Αρχιπύραρχο ή εκ μέρους του Αρχιπύραρχου·

(β)

Μέλος, το οποίο διαμένει σε οικία που δεν ανήκει στο ίδιο ή τον/τη σύζυγο ή μέλος της
οικογένειάς του, για τη συντήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος και βρίσκεται σε
απόσταση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από τον τόπο εργασίας του, δεν
δικαιούται επίδομα ενοικίου, εκτός κατόπιν έγκρισης του Αρχιπύραρχου:

(γ)

τα ανώτατα όρια του επιδόματος ενοικίου καθορίζονται από τον Υπουργό και τον
Υπουργό Οικονομικών·

(δ)

το υποθετικό ενοίκιο υπολογίζεται από τον Επαρχιακό Υπεύθυνο και τον Επαρχιακό
Μηχανικό του Τμήματος Δημόσιων Έργων, βάσει των ενοικίων που πληρώνονται για
αντίστοιχη οικία ή διαμέρισμα στην ίδια περιοχή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις γυναίκες Μέλη που είχαν διοριστεί πριν από την 6η Νοεμβρίου 1998,
συζύγους Μελών ή Αστυνομικών, στις οποίες καταβάλλεται επίδομα βάρδιας, καταβάλλεται
επίδομα ενοικίου, τηρουμένων όλων των άλλων προνοιών των παρόντων Κανονισμών:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, τα ανώτατα όρια δεν υπερβαίνουν αυτά που αναφέρονται στην
υποπαράγραφο (γ) της πρώτης επιφύλαξης.
(2) Με την έγκριση του Αρχιπύραρχου, δύναται να καταβάλλεται επίδομα ενοικίου σε έγγαμο
Μέλος, το οποίο βρίσκεται σε διάσταση με τον/τη σύζυγό του ή σε άγαμο Μέλος, το οποίο έχει
εξαρτώμενο συγγενή που διαμένει μαζί του ή σε Μέλος, το οποίο είναι διαζευγμένο και συντηρεί
εξαρτώμενο ή είναι χήρο:
Νοείται ότι, το πιο πάνω επίδομα υπολογίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού
και δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, τα οποία αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) της
πρώτης επιφύλαξης της παραγράφου (1).
(3) Όταν μέρος οικίας ή διαμερίσματος, για τα οποία καταβάλλεται επίδομα ενοικίου
ενοικιάζεται σε ή κατέχεται από άλλο πρόσωπο, ο Αρχιπύραρχος δύναται να αποκόπτει από το
επίδομα ενοικίου ποσό αντίστοιχο προς το ενοικιαζόμενο ή κατεχόμενο μέρος της οικίας ή του
διαμερίσματος.
(4) Όλα τα επιδόματα ενοικίου πληρώνονται κάθε μήνα εκ των υστέρων, μαζί με τον μισθό του
Μέλους.
(5) Σε περίπτωση μελλοντικών μισθολογικών αυξήσεων, το επίδομα ενοικίου αναθεωρείται
ανάλογα.
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(6) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού, σε Μέλη που
διορίστηκαν μετά την 6η Νοεμβρίου 1998, καταβάλλεται το επίδομα ενοικίου, το οποίο καταβάλλεται
σε δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 43 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
(Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών.
Επίδομα
μετακίνησης.

36. Μέλος, το οποίο κατά την κρίση του Αρχιπύραρχου απαιτείται να μετακινήσει την οικογένεια, τη
διαμονή ή τα υπάρχοντά του λόγω υπηρεσιακών αναγκών, δικαιούται, είτε να απαιτήσει να του
καταβληθεί εύλογο ποσό για τη μετακίνηση είτε να απαιτήσει να γίνει η μετακίνηση από την
Πυροσβεστική.

Επίδομα ειδικού
καθήκοντος.

37.-(1) Όταν ο Αρχιπύραρχος ικανοποιηθεί ότι Μέλος, το οποίο ασχολείται με καθήκοντα
ανίχνευσης ή με ειδικά εξωτερικά καθήκοντα, υποβάλλεται σε έξοδα σε σχέση με αυτά, ή ασχολείται
με εξειδικευμένα ειδικά καθήκοντα ή με καθήκοντα τα οποία ενέχουν το στοιχείο της
επικινδυνότητας και αποδεδειγμένα εκτίθεται σε υπηρεσιακούς κινδύνους, στο Μέλος αυτό
καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό και τον Υπουργό
Οικονομικών.
(2) Το επίδομα ειδικού καθήκοντος δεν καταβάλλεται για άσκηση ανιχνευτικών ή ειδικών
καθηκόντων, η διάρκεια των οποίων είναι μικρότερη της μίας (1) εβδομάδας.

Επίδομα
Αρχιπυρονόμου
και
Αρχιπυροσβέστη.

38. Πυρονόμοι και Πυροσβέστες, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα ανώτερα του επιπέδου του
βαθμού τους ή ειδικά καθήκοντα, καλούνται Αρχιπυρονόμοι ή Αρχιπυροσβέστες, αντίστοιχα,
χορηγείται σε αυτούς μηνιαίο επίδομα και φέρουν ανάλογο διακριτικό γνώρισμα υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α)

(β)

Καλείται Αρχιπυρονόμος, Πυρονόμος, ο οποίος(i)

έχει συμπληρώσει οκτώ (8) έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Πυρονόμου
και έχει επιτύχει στις εξετάσεις για προαγωγή στο βαθμό του
Υποπυραγού·

(ii)

κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών δεν του επιβλήθηκε ποινή
μεγαλύτερη της επίπληξης για πειθαρχικό αδίκημα· και

(iii)

συστήνεται από τον οικείο Επαρχιακό Υπεύθυνο ως κατάλληλος και
καταρτισμένος στα πυροσβεστικά καθήκοντα·

καλείται Αρχιπυροσβέστης, Πυροσβέστης, ο οποίος(i)

έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας και έχει επιτύχει στις
εξετάσεις για προαγωγή στον βαθμό του Πυρονόμου:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, το
οποίο να έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις δύναται να οριστεί ως Αρχιπυροσβέστης, Πυροσβέστης ο
οποίος έχει συμπληρώσει οκτώ (8) έτη υπηρεσίας και έχει επιτύχει στις
εξετάσεις για προαγωγή στον βαθμό του Πυρονόμου·

(γ)

(ii)

κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων ετών δεν του επιβλήθηκε ποινή
μεγαλύτερη της επίπληξης για πειθαρχικό αδίκημα· και

(iii)

συστήνεται από τον οικείο Επαρχιακό Υπεύθυνο
καταρτισμένος στα πυροσβεστικά καθήκοντα.

ως κατάλληλος και

Μέλη, τα οποία κατέχουν τη θέση Πυροσβέστη, στα οποία ανατίθενται
καθήκοντα ομαδάρχη ή ειδικά καθήκοντα, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
της παραγράφου (β), καλούνται Αρχιπυροσβέστες, όμως τους χορηγείται
μειωμένο μηνιαίο επίδομα καθήκοντος και φέρουν ανάλογο διακριτικό
γνώρισμα:

Νοείται ότι, σε Μέλος, στο οποίο χορηγείται το επίδομα της παραγράφου (β) δεν χορηγείται και το
επίδομα της παραγράφου (γ) και αντίστροφα:
Νοείται περαιτέρω ότι, τα Μέλη, στα οποία ανατίθενται καθήκοντα ανώτερα του επιπέδου του
βαθμού τους ή ειδικά καθήκοντα, δεν αποκτούν οποιοδήποτε πλεονέκτημα για σκοπούς
προαγωγής σε ανώτερη οργανική θέση έναντι των ομοιόβαθμών τους, οι οποίοι δεν ασκούν
παρόμοια καθήκοντα.
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Επίδομα
αναψυχής
και συντήρησης.

39.-(1) Μέλος, το οποίο υποβάλλεται σε έξοδα για εξασφάλιση τροφής και διαμονής, επειδή
κρατείται για υπηρεσία πλέον της συνηθισμένης περιόδου καθήκοντός του ή επειδή απασχολείται
σε καθήκον μακριά από τη συνηθισμένη περιοχή καθήκοντος του Σταθμού που υπηρετεί λαμβάνει(α)

επίδομα αναψυχής, εάν η περίοδος για την οποία κατακρατείται ή απασχολείται
υπερβαίνει τη μία (1) ώρα αλλά δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες,

(β)

επίδομα συντήρησης, εάν η περίοδος για την οποία κατακρατείται ή απασχολείται
υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες,

(γ)

επίδομα διαμονής, εάν η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε περιλαμβάνει έξοδα για
εξασφάλιση διαμονής.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (1), Μέλος, το οποίο ικανοποιεί τον
Αρχιπύραρχο ότι κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης περιόδου καθήκοντός του δεν κατέστη
δυνατόν, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, να λάβει τα γεύματά του κατά τον συνηθισμένο τρόπο και
ότι αναγκαστικά υποβλήθηκε σε πρόσθετα έξοδα για τον σκοπό αυτό, δύναται να λάβει επίδομα
αναψυχής ή συντήρησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1).
(3) Το ύψος των αναφερομένων στην παράγραφο (1) επιδομάτων, δεν είναι μικρότερο ούτε
μεγαλύτερο από τα ποσά που καθορίζονται από τον Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών και
δημοσιεύονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες Εβδομαδιαίες Διαταγές:
Νοείται ότι(α)

εάν είναι πληρωτέο επίδομα διαμονής και επίδομα συντήρησης σε σχέση
με συνολική περίοδο κατακράτησης ή απασχόλησης δεκαέξι (16) ή
λιγότερων ωρών, το επίδομα συντήρησης είναι ποσό, το οποίο αντιστοιχεί
με κατακράτηση ή απασχόληση για μία περίοδο, όπως προβλέπεται στις
εκάστοτε εκδιδόμενες Διαταγές·

(β)

εάν ο Αρχιπύραρχος ικανοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι το
ποσό των επιδομάτων, το οποίο καθορίζεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες
Διαταγές δεν επαρκεί για να καλύψει τα αναγκαία πραγματικά έξοδα,
δύναται να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή της διαφοράς·

(γ)

εάν ο Αρχιπύραρχος ικανοποιείται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ότι το
ποσό των επιδομάτων, το οποίο καθορίζεται στις εκάστοτε εκδιδόμενες
Διαταγές είναι υπερβολικό, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων
πραγματικών εξόδων, δύναται να διατάξει να μειωθεί το ποσό του
επιδόματος μέχρι του ποσού των εν λόγω εξόδων·

(δ)

εάν Μέλος κατακρατείται ή απασχολείται για περίοδο πέραν της μίας (1)
εβδομάδας ο Αρχιπύραρχος δύναται, εάν ικανοποιείται ότι τα
καθοριζόμενα στις εκάστοτε εκδιδόμενες Διαταγές επιδόματα είναι
υπερβολικά, να του χορηγήσει, αντί αυτών, εβδομαδιαίο επίδομα, το οποίο
επαρκεί για την κάλυψη των λογικών εξόδων του Μέλους.

Επίδομα
συντήρησης
σε περίπτωση
μετάθεσης.

40. Ο Αρχιπύραρχος δύναται να χορηγήσει σε Μέλος, το οποίο μετατίθεται από ένα τόπο σε άλλο,
επίδομα συντήρησης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, εάν το Μέλος έχει
μεταβεί στον τόπο όπου μετατέθηκε για εξεύρεση κατοικίας.

Καταδυτικό
επίδομα
ετοιμότητας.

41.-(1) Όταν ο Αρχιπύραρχος κρίνει ότι Μέλος, το οποίο υπηρετεί σε ομάδες αυτοδυτών της Ειδικής
Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, τον αριθμό και τα Μέλη των οποίων καθορίζει ο
Αρχιπύραρχος, βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για καταδυτική αποστολή, στο Μέλος αυτό
καταβάλλεται καταδυτικό επίδομα ετοιμότητας, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό
και τον Υπουργό Οικονομικών:
Νοείται ότι, μέλος των ομάδων αυτοδυτών θεωρείται ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για
καταδυτική αποστολή, εφόσον συμπληρώσει(α)

δύο (2) νυχτερινές και δύο (2) ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη
βοήθεια πυξίδας σε απόσταση χιλίων (1000) μέτρων στο καταδυτικό
εξάμηνο· και

(β)

δύο (2) καταδύσεις στο καταδυτικό εξάμηνο σε βάθος τριάντα (30) μέτρων,
με παραμονή στον βυθό για δέκα (10) λεπτά.
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(2) Το καταδυτικό επίδομα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου καταδυτικού εξαμήνου:
Νοείται ότι, καταδυτικό εξάμηνο σημαίνει τη χρονική περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 30η
Ιουνίου ή τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους.
(3) Οι καταδύσεις και οι υποβρύχιες πορείες των αυτοδυτών καταχωρίζονται σε ειδικό
Μητρώο Καταδύσεων, το οποίο τηρείται από την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
(4) Στους αυτοδύτες, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο έχουν συμπληρώσει μέσα
στο
καταδυτικό εξάμηνο τουλάχιστον μία (1) κατάδυση σε βάθος τριάντα (30) μέτρων με παραμονή
στον βυθό πέραν των δέκα (10) λεπτών και μία (1) ημερήσια και μία (1) νυχτερινή υποβρύχια
πορεία με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση χιλίων (1000) μέτρων, καταβάλλεται το μισό του
δικαιούμενου καταδυτικού επιδόματος ετοιμότητας.
(5) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων (1) έως (4), σε περίπτωση κατά την οποία
αυτοδύτης τραυματιστεί βρισκόμενος σε διατεταγμένη υπηρεσία και συνεπεία του τραυματισμού του
δεν δύναται πλέον να προβαίνει σε καταδύσεις ή αποθάνει, το καταδυτικό εξάμηνο μέσα στο οποίο
συνέβηκε ο τραυματισμός ή ο θάνατος λογίζεται ως συμπληρωμένο από πλευράς προϋποθέσεων
της επιφύλαξης της παραγράφου (1) και ο αυτοδύτης λαμβάνει το πλήρες καταδυτικό επίδομα
ετοιμότητας του καταδυτικού εξαμήνου.
Επίδομα
εξωτερικού.

42. Σε Μέλη, τα οποία μεταβαίνουν για υπηρεσία ή εκπαιδευτικούς ή επιμορφωτικούς λόγους σε
οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, παραχωρούνται τα ίδια οφέλη, τα οποία παραχωρούνται για
ανάλογους σκοπούς στα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Τιμαριθμικό
επίδομα.

43. Χορηγείται σε Μέλη τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό και υπό τους όρους που
εκάστοτε εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίδομα
οδοιπορικών.

44. Μέλος, το οποίο ταξιδεύει για υπηρεσιακούς λόγους δύναται να λαμβάνει επίδομα οδοιπορικών,
ως ακολούθως:
(α)

Εάν το Μέλος είναι εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιπύραρχο να χρησιμοποιεί
το ιδιόκτητο μηχανοκίνητο όχημά του όταν ταξιδεύει για υπηρεσιακούς
λόγους, δύναται να λαμβάνει επίδομα οδοιπορικών, όπως τούτο εκάστοτε
ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους·

(β)

η χρησιμοποίηση οχήματος, για το οποίο προβλέπεται μεγαλύτερο επίδομα
από εκείνο που το Μέλος είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει, δεν παρέχει
δικαίωμα στο Μέλος για απαίτηση λήψης μεγαλύτερου επιδόματος·

(γ)

το επίδομα δύναται να λαμβάνεται μόνο εφόσον το Μέλος διατηρεί σε
λειτουργήσιμη κατάσταση το όχημα και χρησιμοποιεί το όχημα, για το οποίο
είναι πληρωτέο το επίδομα·

(δ)

καταβάλλεται σε οποιοδήποτε Αξιωματικό ή Ανώτερο Αξιωματικό, τα
καθήκοντα του οποίου συνεπάγονται συνεχή διακίνηση ομοιόμορφου
χαρακτήρα κατ’ αποκοπήν, επίδομα οδοιπορικών, σύμφωνα με τα εκάστοτε
ισχύοντα για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Επίδομα
καθήκοντος.

45. Επίδομα καθήκοντος δύναται να παραχωρείται σε ύψος και υπό όρους και προϋποθέσεις που
καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

Εκμίσθωση
Μελών.

46. Μέλος, το οποίο, με έγκριση του Αρχιπύραρχου, ασχολείται σε καθήκον κατά παράκληση
οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο συμφώνησε να καταβάλει στην κυβέρνηση για τις υπηρεσίες
του Μέλους αυτού ορισμένο ποσό, δεν δικαιούται οποιασδήποτε αμοιβής για τα καθήκοντα αυτά,
εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Διάρκεια
επιδομάτων.

47. Σε περίπτωση κατά την οποία Μέλος λαμβάνει επίδομα καθήκοντος ή οποιαδήποτε επιδόματα
για αντιμετώπιση δαπάνης, η οποία παύει να διενεργείται κατά τη διάρκεια της απουσίας του
Μέλους από τα καθήκοντά του λόγω ασθένειας, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται κατά τη
διάρκεια της απουσίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα και ακολούθως παύει να
καταβάλλεται:
Νοείται ότι, το τιμαριθμικό επίδομα και το επίδομα εξωτερικού συνεχίζουν να καταβάλλονται κατά
τη διάρκεια της άδειας ασθενείας του Μέλους.
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Στολή και
εξάρτυση.

Περιορισμός
δραστηριοτήτων.

48.

(α)

Στα Μέλη χορηγούνται δωρεάν στολή και εξάρτυση, σύμφωνα με τις πρόνοιες των
οικείων κλιμάκων στολής και εξάρτυσης.

(β)

Η στολή και η εξάρτυση που χορηγούνται δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Μέλους στο
οποίο χορηγούνται και επιστρέφονται κατά την αποχώρηση του Μέλους από την
Πυροσβεστική, εκτός εάν δοθεί από τον Αρχιπύραρχο έγκριση, όπως το Μέλος
κρατήσει τη στολή ή εξάρτυση με ή χωρίς πληρωμή.

(γ)

Κατά την αντικατάσταση οποιασδήποτε εξάρτυσης, το αντικείμενο το οποίο
αντικαθίσταται επιστρέφεται στον υπεύθυνο της αποθήκης.

(δ)

Εξάρτυση, η οποία επιστρέφεται στον υπεύθυνο της αποθήκης δύναται να χορηγηθεί
σε άλλο Μέλος, νοουμένου ότι είναι σε καλή και χρησιμοποιήσιμη κατάσταση.

49.-(1) Τα Μέλη οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία ενδεχομένως να
επηρεάσει ή δημιουργεί την εντύπωση μεταξύ του κοινού ότι δυνατόν να επηρεάσει την
αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους, ειδικότερα δε, απαγορεύεται στα Μέλη να(α)

μετέχουν σε οποιονδήποτε πολιτικό προσηλυτισμό·

(β)

ενδιαφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε
δημόσια εκλογική εκστρατεία:

Νοείται ότι, Μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου σε οποιαδήποτε εκλογή, δύνανται να
ασκούν ελεύθερα το δικαίωμά τους.
(2) Στα Μέλη απαγορεύεται να οργανώνουν ή να μετέχουν σε οποιαδήποτε παρέλαση,
διαδήλωση ή δημόσια συνάθροιση, χωρίς την άδεια του Αρχιπύραρχου, εκτός εάν τούτο γίνεται
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Αναφορές
Αρχιπύραρχου.

50. Ο Αρχιπύραρχος δύναται να υποβάλλει ετήσια ή, οποτεδήποτε κληθεί, συνοπτική αναφορά
για την κατάσταση και τις δραστηριότητες της Πυροσβεστικής για ενημέρωση του Υπουργού.

Επιθεωρήσεις.

51. Ο Αρχιπύραρχος επισκέπτεται και επιθεωρεί τις Επαρχιακές Διευθύνσεις, τουλάχιστον μία
(1) φορά ανά έτος και όσους Σταθμούς είναι εφικτό κατά τη διάρκεια του έτους.

Παράπονα.

52. Ο Αρχιπύραρχος παρέχει στα Μέλη τα οποία επιθυμούν να του γνωστοποιήσουν
οποιοδήποτε παράπονο κάθε ευκαιρία για τον σκοπό αυτό.

Καθήκοντα.

53. Ο Αρχιπύραρχος αναθέτει στα Μέλη τα καθήκοντα, τα οποία θεωρεί αναγκαία για τη
διατήρηση και βελτίωση της αποδοτικότητας της Πυροσβεστικής.

Πυροσβεστικές
Διατάξεις ή
Διαταγές.

54. Ο Αρχιπύραρχος δύναται να εκδίδει Πυροσβεστικές Διατάξεις ή Διαταγές, προς τις οποίες
συμμορφώνονται και οι οποίες τηρούνται από τα Μέλη.

Διοίκηση
Επαρχιακών
Σταθμών.

55. Ο Επαρχιακός Υπεύθυνος έχει την άμεση διεύθυνση και εποπτεία των Μελών που εκάστοτε
εδρεύουν στην Επαρχία του και είναι υπόλογος μέσω του Πύραρχου Διοίκησης στον
Αρχιπύραρχο.

Διεύθυνση
και ηγεσία.

56. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον Νόμο και στους παρόντες Κανονισμούς, τα Μέλη
αναλαμβάνουν τη διεύθυνση και προΐστανται ιεραρχικά, σε όλες τις περιπτώσεις, σύμφωνα με
τον βαθμό και την αρχαιότητά τους, αλλά δεν αναλαμβάνουν οποιονδήποτε έλεγχο ή εξουσία
λόγω αρχαιότητας, εκτός της Διεύθυνσής τους, χωρίς ειδικές οδηγίες του Αρχιπύραρχου.

Αναφορά στον
Αρχιπύραρχο.

57. Οι Ανώτεροι Αξιωματικοί κατά τον αρχικό διορισμό τους παρουσιάζονται και αναφέρουν
προσωπικά στον Αρχιπύραρχο.

Καθήκοντα
Σταθμάρχη.

58. Ο Πυροσβέστης υπεύθυνος Σταθμού φέρει την ευθύνη για(α)

τις πυρκαγιές και τις δραστηριότητες της Πυροσβεστικής στην περιοχή του
σταθμού·

(β)

την πειθαρχία, την εκπαίδευση και την εμφάνιση των υφιστάμενών του, την τάξη,
την ασφάλεια και την καθαριότητα των κτιρίων, του εξοπλισμού και της εξάρτυσης
και οποιουδήποτε αντικειμένου, το οποίο ανήκει στο δημόσιο και έχει τεθεί υπό την
ευθύνη του·
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(γ)
Εκγύμναση.

τον έλεγχο, τη φύλαξη και την κανονική τήρηση όλων των εγγράφων.

59.-(1) Έκαστο Μέλος λαμβάνει μέρος σε ομαδική εκγύμναση σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες Διατάξεις.
(2) Τα Μέλη μπορούν να καλούνται για ασκήσεις με τη χρήση εξάρτυσης σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις.

Οδοιπορικά για
εμφάνιση
ενώπιον
δικαστηρίων.

60. Τα Μέλη, τα οποία κλητεύονται να εμφανισθούν και καταθέσουν ενώπιον δικαστηρίων και τα
οποία, συμμορφούμενα με την κλήση αυτή, υποβάλλονται σε πραγματικά μεταφορικά έξοδα,
απευθύνονται προς τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου από το οποίο κλητεύθηκαν, για να
πιστώσει τον λογαριασμό των πραγματικών μεταφορικών εξόδων και δικαιούνται σε πληρωμή
τους.

Ταμείο
προστίμων και
αμοιβών.

61.-(1) Ιδρύεται στην Πυροσβεστική ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο προστίμων και αμοιβών»
(το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως το «Ταμείο»), στο οποίο καταβάλλονται τα πιο κάτω ποσά:
(α)

Οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε Μέλη για τη διάπραξη πειθαρχικών
αδικημάτων·

(β)

οποιαδήποτε δωρεά, συνεισφορά ή χρήματα που λήφθηκαν από τον
Αρχιπύραρχο με ειδικό σκοπό την ανταμοιβή ή πληρωμή σε Μέλη ή προς
όφελος Μελών είτε ατομικά είτε συλλογικά·

(2) Όλα τα έσοδα του Ταμείου κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο και πιστώνεται ο
λογαριασμός του Ταμείου.
(3) Ο Αρχιπύραρχος δύναται να καταβάλει από το Ταμείο χρηματικές αμοιβές σε Μέλη και,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με την έγκριση του Υπουργού, και σε μη Μέλη(α)

για ανδραγαθία·

(β)

για ειδικές και αξιόλογες υπηρεσίες:

Νοείται ότι, δεν διενεργείται οποιαδήποτε πληρωμή από το Ταμείο υπερβαίνουσα τα διακόσια
ευρώ (€200) χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Υπουργού ή υπερβαίνουσα τις δύο
χιλιάδες ευρώ (€2.000) χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
(4) Ο Αρχιπύραρχος δύναται να καταβάλλει από το Ταμείο, χρηματικά ποσά για προμήθεια
εξοπλισμού αιθουσών αναψυχής, για αθλητικά είδη και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ο οποίος
αποβλέπει στην εξύψωση ή στην ευημερία της Πυροσβεστικής:
Νοείται ότι, δεν διενεργείται οποιαδήποτε πληρωμή από το Ταμείο υπερβαίνουσα τα χίλια ευρώ
(€1000) χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
(5) Οι λογαριασμοί του Ταμείου τηρούνται από τον Αρχιπύραρχο και ελέγχονται από τον
Γενικό Ελεγκτή.
(6) Οι πληρωμές από το Ταμείο γίνονται ύστερα από εξουσιοδότηση του Αρχιπύραρχου.
Χορήγημα για
αγορά
μηχανοκίνητου
οχήματος.

62. Σε Μέλος τα καθήκοντα του οποίου απαιτούν να ταξιδεύει, δύναται να χορηγείται δάνειο για
αγορά μηχανοκίνητου οχήματος, ύστερα από την έγκριση του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας
και σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ όρους που διέπουν τη χορήγηση τέτοιων δανείων, στα
μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Μεταβατικές
διατάξεις.

63.-(1) Οποιοιδήποτε αναπληρωματικοί διορισμοί έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος των
παρόντων Κανονισμών, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από τις πρόνοιες αυτών.
(2) Τυχόν συσσωρευμένες ημεραργίες χορηγούνται εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα
έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών.
(3) Οποιαδήποτε επιδόματα χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων
Κανονισμών, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από τις πρόνοιες αυτών.
(4) Τα Μέλη, τα οποία υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος
των παρόντων Κανονισμών, συνεχίζουν να υπηρετούν στην Πυροσβεστική δυνάμει των
διατάξεων του Νόμου και των προνοιών των παρόντων Κανονισμών.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Κανονισμός 4(3)]
ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η ιατρική εξέταση και αξιολόγηση σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων
σωματικά και πνευματικά κριτήρια:
(1)

βασίζεται στα πιο κάτω

Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική διάγνωση οποιασδήποτε
διανοητικής ανωμαλίας, διαταραχής της προσωπικότητας ή νεύρωσης, η οποία, σύμφωνα με
επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, τον καθιστά ή δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο στην εκτέλεση των
καθηκόντων του ως Μέλος:
Νοείται ότι, περιστατικό οξείας τοξικής ψύχωσης, δυνατόν να μη θεωρηθεί ότι αποκλείει τον υποψήφιο,
εφόσον δεν έχει υποστεί μόνιμη βλάβη.

(2)

Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει εξακριβωμένο ιατρικό δελτίο ή κλινική διάγνωση οποιασδήποτε των πιο
κάτω καταστάσεων:
(α)
Προϊούσα ή μη ασθένεια του νευρικού συστήματος, οι συνέπειες της οποίας, σύμφωνα με
επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των
καθηκόντων του υποψηφίου·
(β)
επιληψία·
(γ)
οποιαδήποτε διαταραχή της συνείδησης χωρίς ικανοποιητική ιατρική εξήγηση της αιτίας.

(3)

Περιπτώσεις τραυμάτων στην κεφαλή, οι συνέπειες των οποίων, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό
πόρισμα, δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του υποψηφίου,
αξιολογούνται ότι τον καθιστούν ακατάλληλο.

(4)

Ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε συγγενή ή επίκτητη καρδιοπάθεια που δυνατόν να
επηρεάσει αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του, υποψήφιος δε, ο οποίος σύμφωνα με
εξακριβωμένο ιατρικό πόρισμα έχει αναρρώσει ικανοποιητικά μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου,
μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος.
Συνήθεις περιπτώσεις αναπνευστικών αρρυθμιών, εκτάκτων συστολών, οι οποίες παρουσιάζονται από
καιρό σε καιρό και οι οποίες εξαφανίζονται με σωματική άσκηση, αύξησης του καρδιακού ρυθμού, η
οποία οφείλεται σε συγκινησιακούς λόγους ή φυσική άσκηση ή βραδυκαρδίας, η οποία δεν οφείλεται σε
βλάβες του βηματοδότη της καρδίας, μπορεί να θεωρηθούν ότι βρίσκονται μέσα στα φυσιολογικά όρια.

(5)

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί μέρος της καρδιολογικής εξέτασης κατά την πρώτη εξέταση και κατά
την πρώτη επανεξέταση μετά την ηλικία των σαράντα (40) ετών, μεταγενέστερα δε τουλάχιστον κάθε
πέντε (5) έτη, όπως επίσης και κατά τις επανεξετάσεις σε όλες τις αμφίβολες περιπτώσεις.
Ο σκοπός του συνηθισμένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ενέχει διερευνητικό χαρακτήρα. Τούτο δεν
παρέχει επαρκή απόδειξη, η οποία να δικαιολογεί αποκλεισμό χωρίς περαιτέρω ενδελεχή καρδιαγγειακή
έρευνα.

(6)

Η συστολική και διαστολική πίεση του αίματος πρέπει να βρίσκεται μέσα σε φυσιολογικά όρια. Η
χρησιμοποίηση φαρμάκων για τον έλεγχο ψηλών πιέσεων αποκλείει τον υποψήφιο, εκτός αν η
χρησιμοποίηση αυτή δεν επηρεάζει, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ιατρικό πόρισμα, την ασφαλή εκτέλεση
των καθηκόντων του.

(7)

Το κυκλοφοριακό σύστημα δεν πρέπει να πάσχει από οποιασδήποτε σοβαρής μορφής λειτουργική ή
δομική ανωμαλία, η παρουσία δε κιρσών, δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη ακαταλληλότητα.

(8)

Δεν πρέπει να υπάρχει οξεία ανεπάρκεια των πνευμόνων ούτε οποιαδήποτε ενεργός ασθένεια των ιστών
των πνευμόνων, του μεσοθωρακίου ή του υπεζωκότος. Η ακτινογραφία θώρακος αποτελεί μέρος της
ιατρικής εξέτασης σ' όλες τις αμφίβολες κλινικές περιπτώσεις. Η ακτινογραφία πρέπει να αποτελεί επίσης
μέρος της αρχικής εξέτασης του θώρακα και στη συνέχεια να επαναλαμβάνεται περιοδικά.

(9)

Περιπτώσεις ενεργού πνευμονικού εμφυσήματος αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα, μόνο
όταν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα.

(10)

Περιπτώσεις διάγνωσης ενεργού πνευμονικής φυματίωσης αξιολογούνται ότι συνεπάγονται
ακαταλληλότητα. Περιπτώσεις λανθάνουσας φυματίωσης ή εστιών φυματιώδους αιτιολογίας που
επουλώθηκαν, δυνατόν να μη συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

(11)

Αμφίβολες περιπτώσεις κατά πόσο η πνευμονική πάθηση βρίσκεται σε ενέργεια ή όχι, όταν δεν
εμφανίζονται κλινικά συμπτώματα που να υποδηλώνουν ότι αυτή είναι ενεργός, πρέπει να αξιολογούνται
ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα για περίοδο όχι μικρότερη από τρεις μήνες από την
ημερομηνία της εξέτασης. Με τη λήξη της τρίμηνης περιόδου πρέπει να λαμβάνεται δεύτερη
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ακτινογραφία που θα συγκρίνεται προσεκτικά με την αρχική. Αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη για
επέκταση της νόσου και ούτε γενικά συμπτώματα παρουσιάζονται ούτε συμπτώματα που αφορούν το
στήθος, ο υποψήφιος μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος για περίοδο τριών μηνών. Στη συνέχεια και
με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η απουσία ενδείξεων για επέκταση της νόσου, όπως εξάγεται από τις
ακτινογραφικές εξετάσεις που γίνονται στο τέλος κάθε τρίμηνης περιόδου για συνολική περίοδο δύο (2)
ετών, και η σύγκριση όλων των ακτινογραφιών δεν δείχνει οποιαδήποτε μεταβολή παρά μόνο
υποχώρηση της πάθησης, τότε η πάθηση θεωρείται ως λανθάνουσα ή θεραπευμένη.
(12)

Περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών που συνεπάγονται σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία του
γαστροεντερικού σωλήνα και των μεγάλων αδένων του πεπτικού συστήματος, αξιολογούνται ότι
συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

(13)

Ο υποψήφιος δεν πρέπει να πάσχει από κήλη. Αν ο εξεταστής ιατρός ικανοποιηθεί ότι η εφαρμογή
κηλεπιδέσμου είναι αποτελεσματική λύση, ο υποψήφιος μπορεί να αξιολογηθεί ως κατάλληλος.

(14)

Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης σε οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού
σωλήνα και των μεγάλων αδένων του, το οποίο πιθανόν να προκαλέσει ξαφνική ανικανότητα, ιδιαίτερα
οποιεσδήποτε αποφράξεις συνεπεία στένωσης ή συμπίεσης, αξιολογείται ότι συνεπάγεται
ακαταλληλότητα.

(15)

Περιπτώσεις ανωμαλιών του μεταβολισμού της θρέψης ή των ενδοκρινών αδένων, που πιθανόν να
επηρεάζουν αρνητικά την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων, αξιολογούνται ότι συνεπάγονται
ακαταλληλότητα.

(16)

Περιπτώσεις σοβαρής τοπικής ή γενικής διόγκωσης των λεμφικών αδένων και ασθενειών του αίματος,
αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

(17)

Περιπτώσεις που παρουσιάζουν οποιεσδήποτε ενδείξεις οργανικής νόσου των νεφρών, αξιολογούνται
ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα.
Περιπτώσεις που οφείλονται σε προσωρινή πάθηση δύνανται να αξιολογούνται ότι συνεπάγονται
προσωρινή ακαταλληλότητα. Τα ούρα δεν πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε μη φυσιολογικό στοιχείο
που να θεωρείται από τον εξεταστή ιατρό ως παθολογικό. Περιπτώσεις παθήσεων των ουρικών
διαβάσεων και των γεννητικών οργάνων, αξιολογούνται ότι συνεπάγονται ακαταλληλότητα. Περιπτώσεις
που οφείλονται σε προσωρινή πάθηση, αξιολογούνται ότι συνεπάγονται προσωρινή ακαταλληλότητα.

(18)

Οποιοδήποτε επακόλουθο ασθένειας ή χειρουργικής επέμβασης στους νεφρούς και το ουροποιητικό
σύστημα, το οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει ξαφνική ανικανότητα, ιδιαίτερα οποιεσδήποτε
αποφράξεις συνεπεία στένωσης ή συμπίεσης, αξιολογείται ότι συνεπάγεται ακαταλληλότητα.
Οποιαδήποτε νεφρεκτομή που δεν συνοδεύεται από υπέρταση ή ουραιμία, μπορεί να θεωρείται ότι δεν
συνεπάγεται ακαταλληλότητα.

(19)

Υποψήφιος που έχει προσβληθεί από σύφιλη πρέπει να παρουσιάσει στον εξεταστή ιατρό ικανοποιητική
απόδειξη ότι έχει υποβληθεί σε επαρκή θεραπεία.

(20)

Οποιαδήποτε ενεργός ασθένεια των οστών, των αρθρώσεων, των μυών ή των τενόντων και όλες οι
σοβαρές λειτουργικές ανωμαλίες που οφείλονται σε συγγενείς ή επίκτητες ασθένειες, αξιολογούνται ότι
συνεπάγονται ακαταλληλότητα. Λειτουργικές παρενέργειες πάθησης που επηρεάζει τα οστά, τους μυς ή
τους τένοντες και ορισμένα ανατομικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν την ασφαλή εκτέλεση
καθηκόντων, μπορούν να αξιολογούνται ότι δε συνεπάγονται ακαταλληλότητα.

(21)

Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει:
(α)

Ενεργό πάθηση, οξεία ή χρόνια του εσωτερικού ή μέσου αυτιού·

(β)

μόνιμη διαταραχή του οργάνου της ισορροπίας, παροδικές δε καταστάσεις μπορούν να
αξιολογούνται ότι συνεπάγονταν προσωρινή ακαταλληλότητα.

(22)

Ο υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζει σοβαρή παραμόρφωση ή σοβαρής μορφής οξεία ή χρόνια
πάθηση της στοματικής κοιλότητας ή της ρινικής κοιλότητας που να επηρεάζει την όσφρηση,
περιπτώσεις δε ελαττωματικής άρθρωσης ή τραυλισμού, αξιολογούνται ότι συνεπάγονται
ακαταλληλότητα.

(23)

(α)

Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσα σε φωτιζόμενο δωμάτιο, το επίπεδο ανταύγειας του
δωματίου πρέπει να βρίσκεται στα 50 LUX, τα οποία κανονικά αντιστοιχούν με λαμπρότητα 30
κεριών κατά τετραγωνικό μέτρο. Το επίπεδο φωτισμού του δωματίου πρέπει να είναι περίπου το
1/5 του επιπέδου ανταύγειας του δωματίου.
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(β)

Για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσα σε σκοτεινό ή ημισκότεινο δωμάτιο, το επίπεδο
ανταύγειας πρέπει να είναι περίπου 15 LUX, τα οποία κανονικά αντιστοιχούν με λαμπρότητα 10
κεριών κατά τετραγωνικό μέτρο.

(γ)

Η οπτική οξύτητα μετράται με τη βοήθεια μιας σειράς οπτικών πινάκων του LANDOLT ή
παρόμοιων οπτικών πινάκων, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση 6 μέτρων από τον
εξεταζόμενο ή 5 μέτρων, ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης που ακολουθείται.

(24)

Η λειτουργία των οφθαλμών και των εξαρτημάτων τους πρέπει να είναι φυσιολογική. Δεν πρέπει να
υπάρχει ενεργός παθολογική κατάσταση, οξεία ή χρόνια, οποιουδήποτε οφθαλμού ή εξαρτήματός του
που πιθανόν να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του οφθαλμού, σε βαθμό, ώστε να θέτει σε κίνδυνο την
ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων.

(25)

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει φυσιολογικά πεδία όρασης.

(26)

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει οπτική οξύτητα για μακρινή όραση όχι μικρότερη από 6/9 (20/30.0.7) για
κάθε μάτι ξεχωριστά με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών.

(27)

Ο υποψήφιος καλείται να επιδείξει την ικανότητά του να διακρίνει εύκολα τα χρώματα εκείνα, για τα οποία
η αντίληψή τους είναι αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση καθηκόντων.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Κανονισμός 4(1)(θ)]
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
1.

ΔΥΝΑΜΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση μέγιστης δύναμης των μυών του πήχεως για δυνατό κράτημα και έλξη
αντικειμένου.
(β) ΟΡΓΑΝΑ: Ένα βαθμονομημένο μηχανικό ή ηλεκτρονικό δυναμόμετρο, τύπου Jamar, με προσαρμοζόμενη
λαβή.
(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος σφίγγει με το δεξί του χέρι την χειρολαβή του δυναμομέτρου,
όσο πιο δυνατά μπορεί, για 2 - 3 δευτερόλεπτα, κρατώντας το δυναμόμετρο μακριά από το κορμί του και με
την όψη των ενδείξεων να είναι στραμμένη προς τον εξεταστή. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ο βραχίονας
και το χέρι που κρατά το δυναμόμετρο δεν πρέπει να αγγίζουν το σώμα. Επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία
με το αριστερό του χέρι και στη συνέχεια καταγράφεται το άθροισμα και των δύο χεριών. Πριν από κάθε
δοκιμαζόμενο και μετά από κάθε προσπάθεια, πρέπει να ελέγχεται ότι το δυναμόμετρο επαναρυθμίστηκε στο
μηδέν.
(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές για κάθε χέρι, μετά από μικρή ανάπαυση μεταξύ της
1ης και 2ης προσπάθειας και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε κιλά και δέκατα του κιλού.
(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
(i)
Για άντρες:
90 kg
(ii)
Για γυναίκες: 65 kg
2.

ΔΙΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑΙΑ ΘΕΣΗ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της ελαστικότητας των ραχιαίων μυών, της κινητικότητας της λεκάνης
και των οπίσθιων μηριαίων μυών.
(β) ΟΡΓΑΝΑ: Ένα βαθμονομημένο σε εκατοστά του μέτρου (cm) μηχανικό Ευλυγισιόμετρο.
(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος κάθεται στην εδραία θέση τοποθετώντας τα πέλματα των
ποδιών του (χωρίς παπούτσια) στις καθορισμένες θέσεις της συσκευής. Διπλώνει τον κορμό και εκτείνει τα
χέρια του μπροστά, χωρίς να λυγίζει τα γόνατά του. Προσπαθεί να μείνει ακίνητος για δύο δευτερόλεπτα,
χωρίς σπασμωδικές κινήσεις.
(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια. Ο
εξεταστής προσέχει να μην λυγίζουν τα γόνατα. Η επίδοση ορίζεται στο σημείο της βαθμονομημένης κλίμακας
που μπορεί να φτάσει ο εξεταζόμενος με τις άκρες των δακτύλων του. Τα αποτελέσματα δίνονται από την
κλίμακα σε εκατοστά του μέτρου (cm).
(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
(i) Για άντρες:
0 cm
(ii) Για γυναίκες: 5 cm
3.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της μέγιστης μυϊκής ισχύος και ταχυδύναμης των ποδιών και της
αλτικότητας των κάτω άκρων.
(β) ΟΡΓΑΝΑ: Ηλεκτρονικός δυναμοτάπητας, τύπου Bosco.
(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Ο εξεταζόμενος ανεβαίνει πάνω στον ηλεκτρονικό δυναμοτάπητα, όπου εκτελεί
ένα κατακόρυφο άλμα με ταλάντευση και με τη χρήση χεριών. Ο ηλεκτρονικός δυναμοτάπητας καταγράφει τη
χρονική διάρκεια της πτήσης του άλματος και από τον χρόνο πτήσης υπολογίζεται το ύψος πτήσης και το
παραγόμενο έργο και η ισχύς. Βασική προϋπόθεση είναι η θέση που πραγματοποιείται το άλμα στην
απογείωση να είναι η ίδια και κατά την προσγείωση του εξεταζόμενου.
(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές, μετά από μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1 ης και 2ης
προσπάθειας, και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε εκατοστά και δέκατα του εκατοστού του μέτρου.
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(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
(i)
Για άντρες:
40 cm
(ii)
Για γυναίκες: 30 cm
4.

ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΜΕΤΡΩΝ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της ικανότητας για άμεση και γρήγορη μετακίνηση του σώματος.
(β) ΟΡΓΑΝΑ: Δύο χρονόμετρα, δύο σημαδούρες για γραμμή τερματισμού και επίπεδος
τουλάχιστον 50 μέτρων.

χώρος

μήκους

(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Πριν από την έναρξη της δοκιμασίας πρέπει να γίνεται κατάλληλη προετοιμασία
με προθέρμανση και διατατικές ασκήσεις. Κατά την εξέταση ο εξεταζόμενος βρίσκεται πίσω από τη γραμμή
εκκίνησης και μετά από πρόσταγμα ξεκινά από όρθια θέση να τρέχει, χωρίς συναγωνισμό, απόσταση 30
μέτρων, όσο το δυνατό γρηγορότερα και σε ευθεία γραμμή.
(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται δύο φορές, μετά από μικρή ανάπαυση μεταξύ της 1 ης και 2ης
προσπάθειας και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε δευτερόλεπτα και δέκατα του δευτερολέπτου.
(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
(i)
Για άντρες:
4,5 sec
(ii)
Για γυναίκες: 5,0 sec
5.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ 12 ΛΕΠΤΩΝ

(α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας σε κόπωση και της ικανότητας
του οργανισμού για παραγωγή μυϊκού έργου παρατεταμένης διάρκειας.
(β) ΟΡΓΑΝΑ: Στίβος 400 μέτρων, τουλάχιστον δύο χρονόμετρα με δυνατότητα καταγραφής πολλαπλών
μετρήσεων, μία σφυρίχτρα για την εκκίνηση και τον τερματισμό, δύο πινάκια, στα οποία θα είναι
καταγραμμένα τα ονόματα των εξεταζομένων ανά ομάδα, μαζί με τους αριθμούς που θα φέρουν στο στήθος,
καθώς και έντυπα καταγραφής των αποτελεσμάτων, στα οποία θα φαίνονται αναλυτικά οι στροφές, τις οποίες
ο κάθε εξεταζόμενος διένυσε μέχρι να τερματίσει.
(γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Πριν την έναρξη της δοκιμασίας, οι εξεταζόμενοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες,
τους δίνονται οι αριθμοί, τους οποίους θα πρέπει να τοποθετήσουν στο στήθος τους και, μετά από ολιγόλεπτη
προθέρμανση, η πρώτη ομάδα που θα εξεταστεί καλείται να παραταχθεί στη γραμμή εκκίνησης για να
ξεκινήσει η δοκιμασία. Μετά από πρόσταγμα, οι εξεταζόμενοι ξεκινούν να τρέχουν για διάρκεια 12 λεπτών και
σε κάθε στροφή ενημερώνονται από τους χρονομέτρες για το ρυθμό που ακολουθούν, μέχρι τη λήξη του
χρόνου των 12 λεπτών. Οι άντρες πρέπει να διανύσουν στο χρόνο των 12 λεπτών έξι (6) στροφές (2.400
μέτρα) και οι γυναίκες πέντε (5) στροφές (2.000 μέτρα). Η γραμμή εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι στο
ίδιο σημείο. Όσοι εξεταζόμενοι δεν καλύψουν την προβλεπόμενη απόσταση, απορρίπτονται.
(δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δοκιμασία εκτελείται μόνο μία φορά.
(ε) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:
(i)
Για άντρες:
2.400 m
(ii)
Για γυναίκες: 2.000 m.
6.

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ

(α)
Η κλίµακα είναι από τις βασικές εξαρτύσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω του ότι χρησιµοποιείται
για σκοπούς διάσωσης ατόµων και για καταπολέµηση πυρκαγιών. Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα που την
χρησιµοποιούν δεν πρέπει να πάσχουν από υψοφοβία.
(β)
Η µεταλλική πτυσσόµενη κλίµακα των 10.5m είναι τοποθετηµένη στον πύργο ασκήσεων του Σταθµού.
Η κορυφή της επεκτείνεται τρείς βαθµίδες πάνω από το ύψος της βάσης του παραθύρου του δεύτερου
ορόφου και είναι στερεωµένη και ασφαλισµένη.
(γ)
Η δοκιµή των υποψηφίων για ανάβαση στην κλίµακα έχει σκοπό να διαπιστώσει αν ο υποψήφιος
µπορεί να εργαστεί σε ύψος και γι’ αυτό το λόγο ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε αυτή τη δοκιµασία δεν
δικαιούται να συνεχίσει την υπόλοιπη εξέταση.
(δ)
Οι υποψήφιοι φέρουν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό (κράνος, στολή πυρόσβεσης, γάντια,
ποδίνες).
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(ε)
Αρχικά γίνεται επίδειξη από τον εκπαιδευτή του τρόπου ανάβασης και κατάβασης στην κλίµακα, καθώς
επίσης ο τρόπος που εκτελείται η ποδολαβή στην κλίµακα. Ο υποψήφιος εκτελεί την ποδολαβή στις πρώτες
βαθµίδες για σκοπούς εκµάθησης της και διορθώνεται, αν χρειαστεί, από τα ειδικά εκπαιδευµένα µέλη της
Πυροσβεστικής που συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης.
(στ) Ακολούθως, ο υποψήφιος, αφού ασφαλιστεί, καλείται να ανεβεί στα 2/3 του µήκους της πτυσσόµενης
κλίµακας και να εκτελέσει την ποδολαβή.
(ζ)
Στη συνέχεια, θα του ζητηθεί να αποµακρύνει τα χέρια του από την κλίµακα, ανοίγοντας τα δύο του
χέρια στο ύψος των ώµων του, µακριά από την κλίµακα, να κλίνει προς τα πίσω, να κοιτάξει προς τα κάτω
στον Αξιωµατικό Αξιολόγησης και να αναγνωρίσει ένα σύµβολο ή αριθµό που θα του υποδειχθεί από το
έδαφος.
(η)

Ακολούθως, o υποψήφιος κατεβαίνει µε τον ορθό τρόπο.

(θ)

Ο υποψήφιος πρέπει να ολοκληρώσει την δοκιμασία εντός τεσσάρων (4) λεπτών.

(ι)
Οι υποψήφιοι πρέπει να διορθώνονται, εάν είναι αναγκαίο από τα ειδικά εκπαιδευµένα µέλη της
Πυροσβεστικής που βοηθούν την Επιτροπή Επιλογής στις διαδικασίες αξιολόγησης.
7.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

(α)
Το Μέλος για να φέρει σε πέρας την αποστολή του είναι απαραίτητο να είναι χειριστής Αναπνευστικής
Συσκευής, αφού καλείται να ανταποκριθεί σε:
(i) Πυρκαγιές σε κτίρια - εργοστάσια·
(ii) Πυρκαγιές σε πλοία·
(iii) Πυρκαγιές σε αεροπλάνα·
(iv) Επεισόδια αντιµετώπισης χηµικών υλικών·
(v) Εργατικά ατυχήµατα·
(vi) ∆ιασώσεις από λάκκους·
(vii) ∆ιασώσεις από υπονόµους·
(viii) ∆ιασώσεις από σεισµούς·
(ix) Σε χώρους όπου η ατµόσφαιρα δεν είναι αναπνεύσιµη, καθώς επίσης όπου οι συνθήκες είναι
δύσκολες και επικίνδυνες για την υγεία λόγω έλλειψης οξυγόνου ή σε περιβάλλον που περιέχει
υψηλό ποσοστό επιβλαβών αερίων και τοξικών ουσιών.
(β)
Το Μέλος όταν ανταποκρίνεται για κατάσβεση πυρκαγιάς ή/και διάσωση στα πιο πάνω επεισόδια είναι
αναγκασµένο να εργαστεί σε συνθήκες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ορατότητα λόγω των καπνών και του
σκότους. Πολλές φορές απαιτείται να είναι ικανό να κινηθεί σε στενούς και περιορισµένους χώρους µε
ορατότητα «0» µαζί µε αναπνευστική συσκευή, χρησιµοποιώντας µόνο την αίσθηση της αφής και της ακοής.
Επιπλέον, όταν ανταποκρίνεται σε επεισόδια αντιµετώπισης επικίνδυνων χηµικών υλικών πρέπει να φέρει τη
στολή αντιµετώπισης χηµικών υλικών µαζί µε αναπνευστική συσκευή. Λόγω του ότι η στολή κλείνει
αεροστεγώς, τα άτοµα που πάσχουν από κλειστοφοβία δεν µπορούν να την χρησιµοποιήσουν και να
εργαστούν σε τέτοιου είδους επεισόδια.
(γ)
Συνεπώς, όλο το προσωπικό της Πυροσβεστικής απαιτείται να εκπαιδευτεί και πρακτικά στη χρήση
αναπνευστικών συσκευών κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες, όπως αυτές που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν
κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Γι’ αυτό, οι φέροντες αναπνευστικές συσκευές πρέπει να εκπαιδευτούν τόσο σε
υψηλές θερµοκρασίες µε συνθήκες καπνού, όσο και σε στενούς και περιορισµένους χώρους µε ορατότητα
«0». Ο Πυροσβέστης εκπαιδεύεται να περνά µέσα από στενούς και περιορισµένους χώρους για διάσωση
ανθρώπινης ζωής. Η διέλευση γίνεται µε Αναπνευστική Συσκευή διά µέσου στενού περάσµατος διαστάσεων
40cm X 50cm και χωρίς την Αναπνευστική Συσκευή δια µέσου στενού περάσµατος διαστάσεων 25cm X
40cm.
(δ)
Είναι απαραίτητο για κάποιον που επιχειρεί σε επεισόδιο, στο οποίο απαιτείται η χρήση Αναπνευστικής
Συσκευής, να µην πάσχει από κλειστοφοβία.
(ε)
Η δοκιµασία χρήσης αναπνευστικής συσκευής σε κλειστό χώρο στοχεύει στην αξιολόγηση της
αυτοπεποίθησης, ευκινησίας και τις δεξιότητες προσανατολισµού του υποψηφίου σε κλειστούς και
περιορισµένους χώρους, για αυτό ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε αυτή τη δοκιµασία δεν δικαιούται να
συνεχίσει την υπόλοιπη εξέταση.
(στ) Οι υποψήφιοι φέρουν Προσωπικό Προστατευτικό Εξοπλισµό (κράνος, στολή πυρόσβεσης, γάντια,
ποδίνες) και προσωπίδα της Αναπνευστικής Συσκευής καλυµµένη και θα πρέπει να(i) διανύσουν µια διαδροµή σε όρθια θέση και ακολούθως σε γονατιστή θέση µέσα από περιορισµένους χώρους χωρίς να βλέπουν·
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(ιι) διανύσουν µια διαδροµή µέσα σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα τριών (3) λεπτών.
8.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 10.5m.

(α)
Η κλίµακα είναι από τις πιο βασικές εξαρτύσεις του Πυροσβέστη. Τοποθετώντας την κλίµακα στην
κατάλληλη θέση, εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσβαση στο κτίριο για σκοπούς διάσωσης και καταπολέµησης
της πυρκαγιάς. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της κλίµακας είναι ότι ο Πυροσβέστης µπορεί να την
χρησιµοποιήσει σε δύσκολες και διαφορετικές θέσεις, είτε οριζόντια είτε κάθετα.
(β)
Στην Πυροσβεστική χρησιµοποιούνται κυρίως δύο διαφορετικά είδη κλιµάκων, η πτυσσόµενη
µεταλλική κλίµακα αλουµινίου 4.30m και η πτυσσόµενη µεταλλική κλίµακα κράµατος αλουµινίου 10.5m, η
οποία έχει περίπου συνολικό βάρος 55 κιλά.
(γ)
Η ανύψωση της κλίµακας των 10.5m κατακόρυφα γίνεται για σκοπούς εισόδου σε ένα ψηλό κτίριο και
γίνεται συνήθως από τρία ή τέσσερα άτοµα λόγω του µεγάλου βάρους που έχει η κλίµακα.
(δ)
Αυτή η δοκιμασία πιστοποιεί τις ατοµικές σωµατικές απαιτήσεις που χρειάζονται για την ανύψωση της
κεφαλής της κλίµακας 10.5m πάνω στο κτίριο και αξιολογεί τη µυϊκή δύναµη των άνω και κάτω άκρων του
υποψήφιου.
(ε)
Για να ολοκληρωθεί µε επιτυχία η δοκιμασία, ο εξεταζόµενος πρέπει να ανυψώσει βάρος 15 κιλών σε
ύψος 1.9m σε προσοµοιωτή κλίµακας.
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5522, 11.5.2021

Κ.Δ.Π. 197/2021

Ο ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2021
Κανονισμός
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Συνοπτικός τίτλος.
Ερμηνεία.
Εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών.
Συμμόρφωση σε διαταγές.
Παράπονα προς τον Αρχιπύραρχο.
Αιτήσεις και επιστολές προς τον Αρχιπύραρχο.
Αστικές διαδικασίες.
Πειθαρχικά αδικήματα.
Διενέργεια ερευνών.
Προσωπική εξήγηση.
Πειθαρχικό πόρισμα.
Μελέτη πορίσματος από τον Αρχιπύραρχο.
Ορισμός Επιτροπής.
Εξουσίες Επιτροπής.
Απόφαση Επιτροπής.
Πειθαρχικές ποινές.
Μεταβίβαση εξουσιών.
Έγγραφα στον κατηγορούμενο.
Ερωτήσεις Πειθαρχικού Εντύπου.
Ορισμός Προεδρεύοντος Αξιωματικού.
Εξουσίες Προεδρεύοντος Αξιωματικού.
Ποινές από τον Προεδρεύοντα Αξιωματικό.
Διαδικασία ενώπιον Προεδρεύοντος Αξιωματικού ή Επιτροπής.
Παρουσία κατηγορουμένου κατά την ακρόαση.
Συνοπτική εκδίκαση αδικημάτων.
Αναστολή έρευνας ή διαδικασίας.
Συμβούλιο Εφέσεων.
Εφέσεις.
Εξουσίες Συμβουλίου Εφέσεων.
Έναρξη εφαρμογής της ποινής.
Διαθεσιμότητα.
Αναφορά και ισχυρισμός για αδίκημα.
Χρονικά όρια έρευνας.
Εξουσίες Ερευνώντος Αξιωματικού.
Προσωπική εξήγηση Ανώτερου Αξιωματικού.
Πόρισμα έρευνας στον Αρχιπύραρχο.
Έγγραφα στον κατηγορούμενο.
Συνοπτική εκδίκαση από τον Αρχιπύραρχο.
Παραπομπή σε Επιτροπή.
Μελέτη πορίσματος από τον Υπουργό.
Ορισμός Επιτροπής για εκδίκαση υπόθεσης Ανώτερου Αξιωματικού.
Εξουσίες Επιτροπής για υπόθεση Ανώτερου Αξιωματικού.
Απόφαση Επιτροπής για Ανώτερο Αξιωματικό.
Πειθαρχικές ποινές σε Ανώτερο Αξιωματικό.
Πρακτικά διαδικασίας.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Συμβούλιο Εφέσεων Ανώτερων Αξιωματικών.
Εφέσεις για υποθέσεις Ανώτερων Αξιωματικών.
Διαθεσιμότητα Ανώτερου Αξιωματικού.
Αναστολή έρευνας ή διαδικασίας σε υπόθεση Ανώτερου Αξιωματικού.
Συνεκδίκαση.
Έρευνα, διαδικασία ή δίωξη κατά του Αντιπύραρχου.
Δίωξη δύο φορές δεν χωρεί.
Επιβολή μίας ποινής μόνο.
Δίωξη μέλους που παύθηκε.
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή
απόλυσης.
Πειθαρχική δίωξη μετά από αθώωση σε ποινικό αδίκημα.
Βιβλίο καταγγελιών.
Πειθαρχικό βιβλίο.
Γνωστοποίηση αποφάσεων.

Πρώτος Πίνακας - Πειθαρχικός Κώδικας.
Δεύτερος Πίνακας - Ειδοποίηση Καταγγελίας.
Τρίτος Πίνακας - Πειθαρχικό Έντυπο.

