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Αριθμός 198
Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Εφεδρικοί Πυροσβέστες) 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 παρέχονται από το άρθρο 43
του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.

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

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια«Νόμος» σημαίνει τον περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο.
(2) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια, λέξεις, φράσεις ή όροι, που αναφέρονται σε αυτούς, έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται από τον Νόμο.

Προσόντα για
διορισμό.

3. Υποψήφιος για να διορισθεί Εφεδρικός Πυροσβέστης απαιτείται να(α)

είναι πολίτης της Δημοκρατίας·

(β)

Προσκομίσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του
και, σε περίπτωση προϋπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, στην
Αστυνομία, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση
ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου, να προσκομίζει 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 τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) 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
καταλληλότητά του να εκτελεί τα καθήκοντα του Εφεδρικού Πυροσβέστη·

(ε)

διαπιστωθεί η καλή όρασή του, η καλή ακοή του, καθώς και να είναι
απαλλαγμένος από οποιεσδήποτε μολυσματικές ή χρόνιες ασθένειες·

(στ)

παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το
παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα
αφορά στον διορισμό του ως Εφεδρικό Πυροσβέστη·

(ζ)

κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου·

(η)

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

(θ)

μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο
παρελθόν από την Αστυνομία, τη Δημόσια Υπηρεσία ή οργανισμό
δημοσίου δικαίου λόγω διάπραξης ποινικού αδικήματος ή πειθαρχικού
παραπτώματος·
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(ι)

εργάζεται και/ή διαμένει πλησίον του Πυροσβεστικού Σταθμού που θα
υπηρετεί, σε τέτοια απόσταση που να ικανοποιεί τον Επαρχιακό
Υπεύθυνο της Πυροσβεστικής.

Διορισμός.
Πίνακας.

4. Ο διορισμός Εφεδρικού Πυροσβέστη γίνεται από τον Αρχιπύραρχο, με επιστολή,
σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στον Πίνακα.

Δοκιμαστική
περίοδος.

5.-(1) Η εγγραφή στην Πυροσβεστική γίνεται για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους, κατά
τη διάρκεια της οποίας ο Εφεδρικός Πυροσβέστης τελεί υπό δοκιμασία.
(2) Ο Αρχιπύραρχος έχει δικαίωμα κατά πάντα χρόνο στη διάρκεια της δοκιμαστικής
περιόδου να απολύει οποιοδήποτε Εφεδρικό Πυροσβέστη, ο οποίος κατά τη γνώμη του δεν
είναι δυνατό να καταστεί ικανός Εφεδρικός Πυροσβέστης.

Απόλυση και
τερματισμός
υπηρεσιών.

6.-(1) Ο Αρχιπύραρχος δύναται να απολύει Εφεδρικό Πυροσβέστη, για τους ακόλουθους
λόγους:

(2)

(α)

Βάσει ιατρικών στοιχείων·

(β)

λόγω μείωσης του προσωπικού·

(γ)

λόγω ανικανότητας·

(δ)

λόγω ανάρμοστης ή απρεπούς συμπεριφοράς·

(ε)

λόγω άρνησης εκτέλεσης νόμιμης διαταγής·

(στ)

λόγω καταδίκης από δικαστήριο για διάπραξη ποινικού αδικήματος·

(ζ)

λόγω παράλειψης να παρουσιάζεται τακτικά για εκπαίδευση ή να
ανταποκρίνεται στις πυρκαγιές ή άλλα επεισόδια.

Οι υπηρεσίες Εφεδρικού Πυροσβέστη τερματίζονται(α)

με τη συμπλήρωση του εξηντακοστού (60ού) έτους της ηλικίας· ή

(β)

με τη διάλυση του Σταθμού υπαίθρου, όπου υπηρετεί· ή

(γ)

όταν δεν εκτελεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με
τους Κανονισμούς 8 και 9 των παρόντων Κανονισμών.

Υπηρεσία σε καιρό
πολέμου, έκτακτης
ανάγκης ή
εχθροπραξιών.

7. Σε περίπτωση πολέμου, έκτακτης ανάγκης ή εχθροπραξιών, οι Εφεδρικοί Πυροσβέστες
συνεχίζουν να υπηρετούν, όπως καθορίζει ο Αρχιπύραρχος, ύστερα από διαβούλευση με
τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Εκτέλεση
καθηκόντων.

8. Έκαστος Εφεδρικός Πυροσβέστης εκτελεί κάθε νόμιμη διαταγή και τα καθορισμένα
καθήκοντά του, άμεσα και με ακρίβεια.

Υποχρεώσεις
Εφεδρικού
Πυροσβέστη.

9. Οι υποχρεώσεις του Εφεδρικού Πυροσβέστη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Απολαβές Εφεδρικού
Πυροσβέστη.

(α)

Να παρουσιάζεται στον Σταθμό που είναι τοποθετημένος για εκπαίδευση και
να προβαίνει σε συντήρηση των οχημάτων για δύο (2) ώρες, κατά μέσο όρο,
την εβδομάδα·

(β)

να παρουσιάζεται, χωρίς καθυστέρηση, στον Σταθμό, στον οποίο είναι
τοποθετημένος, οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου, σε περίπτωση
κλήσεώς του·

(γ)

να ανταποκρίνεται στις πυρκαγιές ή σε άλλα επεισόδια, στα οποία χρειάζεται η
επέμβαση της Πυροσβεστικής ή να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε Σταθμό
για εφεδρεία ή επιφυλακή, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν.

10.-(1) Σε κάθε Εφεδρικό Πυροσβέστη χορηγείται ετήσια αμοιβή ανάλογη με τον βαθμό
που φέρει, η οποία καθορίζεται απο το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του
Υπουργείου Οικονομικών.
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(2) Επιπροσθέτως των όσων προβλέπονται στην παράγραφο (1), όταν Εφεδρικός
Πυροσβέστης συμπληρώσει το πρώτο έτος ικανοποιητικής υπηρεσίας, λαμβάνει ετήσια
προσαύξηση και, με τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους ικανοποιητικής υπηρεσίας,
λαμβάνει ακόμα μία προσαύξηση, η οποία είναι και η τελική προσαύξηση.
(3) Όταν η προκαθορισμένη ημέρα εκπαίδευσης συμπίπτει με δημόσια αργία, ο
Εφεδρικός Πυροσβέστης απαλλάσσεται από την παρουσίαση, χωρίς να επηρεάζεται το
δικαίωμα αμοιβής.
(4) Κάθε Εφεδρικός Πυροσβέστης, ο οποίος ύστερα από οδηγίες αναχωρεί από τον
Σταθμό του για να ανταποκριθεί σε πυρκαγιά ή άλλα επεισόδια ή βρίσκεται σε επιφυλακή
στον Σταθμό του ή σε άλλο Σταθμό, δικαιούται αμοιβής κινητοποίησης.
(5) Η αμοιβή κινητοποίησης είναι ανάλογη με το βαθμό που φέρει και καθορίζεται από
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.
(6) Η πληρωμή γίνεται για την πρώτη ώρα εργασίας ή μέρος αυτής κατά την οποία
εργάσθηκε ο Εφεδρικός Πυροσβέστης και, σε περίπτωση κατά την οποία αυτός συνεχίσει
να εκτελεί οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο (4),
δικαιούται επιπρόσθετη αμοιβή για τη χρονική περίοδο που απασχολείται.
(7) Αν κατά τη διάρκεια που Εφεδρικός Πυροσβέστης βρίσκεται στον Σταθμό του για
σκοπούς εκπαίδευσης, ανταποκριθεί για κατάσβεση πυρκαγιάς ή άλλο συμβάν, δικαιούται
τόσο της αμοιβής παρουσίασης, όσο και της αμοιβής κινητοποίησης.
(8) Στην περίπτωση που Εφεδρικός Πυροσβέστης, στην καθορισμένη ώρα έναρξης
της εκπαίδευσης στον Σταθμό, ανταποκριθεί σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν δικαιούται μόνο
την αμοιβή κινητοποίησης.
(9) Για σκοπούς καθορισμού της αμοιβής, όπως προβλέπεται στους παρόντες
Κανονισμούς, σε περίπτωση που Εφεδρικός Πυροσβέστης ανταποκριθεί σε δύο (2) ή
περισσότερα συνεχόμενα επεισόδια, τούτο θεωρείται ως μία (1) κινητοποίηση.
(10) Για σκοπούς καθορισμού της επιπρόσθετης αμοιβής, όπως προβλέπεται στους
παρόντες Κανονισμούς, η χρονική περίοδος εργασίας, η οποία δεν υπερβαίνει ή δεν είναι
μικρότερη των τριάντα (30) λεπτών, θεωρείται ως μισή ώρα και η χρονική περίοδος
εργασίας, η οποία υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά αλλά είναι μικρότερη των εξήντα (60)
λεπτών, θεωρείται ως πλήρης ώρα.
(11) Η καταβολή της αμοιβής, η οποία προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, εξαρτάται
από την ικανοποιητική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εφεδρικού Πυροσβέστη, όπως
προβλέπεται στον Κανονισμό 9.
Αμοιβή
για λόγους
εκπαίδευσης.

11. Επιπροσθέτως των όσων προβλέπονται στον Κανονισμό 10, ο Αρχιπύραρχος προβαίνει
σε πληρωμή σε οποιοδήποτε Εφεδρικό Πυροσβέστη όταν, για λόγους εκπαίδευσης ή
εξειδίκευσης στα πυροσβεστικά του καθήκοντα, απαιτείται η παρουσία του στην
Πυροσβεστική Ακαδημία, ώστε να λάβει την εν λόγω εκπαίδευση και η εν λόγω αμοιβή, είναι
ανάλογη με τον βαθμό που φέρει ο Εφεδρικός Πυροσβέστης.

Τιμαριθμικό επίδομα. 12. Οι ετήσιες αμοιβές, η ετήσια προσαύξηση, οι αμοιβές κινητοποίησης και η αμοιβή για
εκπαίδευση στην Πυροσβεστική είναι βασικές απολαβές και σε αυτές προστίθεται το
εκάστοτε σε ισχύ τιμαριθμικό επίδομα.
Αποζημίωση για
σωματική βλάβη,
μόνιμη ανικανότητα ή
θάνατο κατά την
εκτέλεση των
καθηκόντων των
Εφεδρικών
Πυροσβεστών.

13.-(1) Σε περίπτωση που Εφεδρικός Πυροσβέστης υποστεί σωματική βλάβη ή μόνιμη
ανικανότητα ή απεβίωσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του, κατά τη μετάβαση στον
Σταθμό του, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον Κανονισμό 9,
κατόπιν κλήσεως, κατά την εκπαίδευση ή την παρουσίαση σε οποιοδήποτε επεισόδιο για
βοήθεια ή σε περιπτώσεις που μπορεί να αποδοθούν στα καθήκοντά του, δύναται να του
χορηγηθεί σύνταξη, φιλοδώρημα, επίδομα ή αποζημίωση για ποσό, το οποίο καθορίζεται,
αφού ληφθούν υπόψη ο βαθμός της βλάβης, την οποία αυτός υπέστη και οι συνολικές
μηνιαίες απολαβές από τη συνήθη εργασία του:
Νοείται ότι, σε περίπτωση θανάτου Εφεδρικού Πυροσβέστη
καταβάλλεται στους εξαρτώμενούς του.

η αποζημίωση

(2) Ο Επαρχιακός Υπεύθυνος υποβάλλει έκθεση προς τον Αρχιπύραρχο, η οποία
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία και τις συνθήκες υπό τις οποίες Εφεδρικός Πυροσβέστης
έχει υποστεί σωματική βλάβη ή μόνιμη ανικανότητα ή απεβίωσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
πυροσβεστικών καθηκόντων.
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Ιατρική περίθαλψη.

14. Έκαστος Εφεδρικός Πυροσβέστης ο οποίος δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις
του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 9, λόγω ασθένειας ή σωματικής βλάβης την
οποία υπέστη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Εφεδρικός Πυροσβέστης
δικαιούται δωρεάν ιατρική εξέταση και νοσηλεία, περιλαμβανομένων των χειρουργικών
επεμβάσεων, της εξέτασης από ειδικούς ιατρούς και των φαρμάκων, όπως παρέχονται στα
κυβερνητικά ιατρεία και νοσηλευτήρια.

Άδεια απουσίας.

15. Σε έκαστο Εφεδρικό Πυροσβέστη δύναται να παραχωρηθεί ετήσια άδεια απουσίας για
περίοδο τριών (3) εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας απαλλάσσεται από τις
υποχρεώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς, χωρίς να επηρεάζεται η
αμοιβή παρουσιάσεως σύμφωνα με τον Κανονισμό 10.

Επιδόματα.

16. Οι Εφεδρικοί Πυροσβέστες, εκτός από τα επιδόματα που αναφέρονται στους παρόντες
Κανονισμούς, δεν δικαιούνται άλλα επιδόματα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα.

Προαγωγές.

17.-(1)

Οι Εφεδρικοί Πυροσβέστες δύναται να κατέχουν τους ακόλουθους βαθμούς:
(α) Υποσταθμάρχης,
(β) Αρχιπυροσβέστης,
(γ) Πυροσβέστης.

(2) Προαγωγές γίνονται από τον Αρχιπύραρχο, με τη σύσταση του Επαρχιακού
Υπεύθυνου, μετά από επιλογή, κατόπιν προφορικών ή/και γραπτών εξετάσεων, τις οποίες
καθορίζει ο Επαρχιακός Υπεύθυνος με την έγκριση του Αρχιπύραρχου, καθώς και την
προσφορά του Εφεδρικού Πυροσβέστη.
Διακριτικά βαθμών.

18. Ο Υποσταθμάρχης φέρει δυο σιρίτια και ο Αρχιπυροσβέστης ένα σιρίτιο χρώματος
κόκκινου στο αριστερό μανίκι, σε απόσταση δέκα (10) εκατοστών από τη βάση της
επωμίδας.

Στολή.

19. Σε έκαστο Εφεδρικό Πυροσβέστη παρέχεται στολή, η οποία χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ή και σε άλλες
περιπτώσεις που δυνατόν να απαιτήσει ο Αρχιπύραρχος
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ΠΙΝΑΚΑΣ
(Κανονισμός 4)
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Προς ……………………………………………………με αριθμό Δ.Τ…………………........
από
............……………………………………………………………………………………..........
Εγώ

ο

υποφαινόμενος

(ονοματεπώνυμο)……………………………………………............ , Αρχιπύραρχος, με βάση
τις εξουσίες που μου παρέχονται από τον Κανονισμό 4 των περί Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας (Εφεδρικοί Πυροσβέστες) Κανονισμών του 2021, με την παρούσα σας διορίζω
ως Εφεδρικό Πυροσβέστη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, μέχρι περαιτέρω
ειδοποίησης.

Έγινε σήμερα …………………………..… του μηνός ………………………. του 20…….

(Υπογραφή) …………………………..
Αρχιπύραρχος

