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 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
"ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ" 

Αρ.Απόφασης Πρωτ.Ηρακλείου: 1118/4594/1366/2002 
 

 
     Ηράκλειο: 18/10/2021  

    Αρ.Πρωτ: 057/2021 

      

           

                                            

            ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΩΝ &ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ» 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 Ν.4662/2020 «3. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι 
ένστολοι, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν ιδιαίτερη ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας, και 
είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας. Διέπεται από ειδικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν 
ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους 
υπαλλήλους.». 

 Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 210/192 Ν.4662/2020  «1.  Οι  υπάλληλοι  
του  Πυροσβεστικού  Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές 
διατάξεις του  Σώματος  καΙ στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος και εφαρμόζονται και σ` 
αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, εφόσον  δεν  
καθορίζεται  διαφορετικά  στη νομοθεσία που ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα”. 

 Με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του Ν. 4808/2021 (Α΄101 ) ρυθμίζονται  θέματα αδειών 
και διευκολύνσεων που αφορούν όλους τους εργαζομένους γονείς, ενώ με το Ν.4830/2021 
τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 53 του Ν. 3528/2007, προκειμένου να 
ενσωματωθούν  οι θεσπισθείσες από το Ν. 4808/21 άδειες στις ήδη προβλεπόμενες άδειες 
των δημοσίων υπαλλήλων. 

 Κατόπιν αυτών, δημοσιεύτηκε η αριθμ΄πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379 8.10.2021 
εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τα 
ανωτέρω. 

 Δοθέντων όλων των παραπάνω αναφερομένων και κυρίως υπό το πλαίσιο της  
νομοθετικής τροποποίησης των αναφερομένων άρθρων του Ν. 3528/2007 (Κώδικας 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 

Όπως ενημερωθούμε εγγράφως σχετικά με το εάν οι τροποποιηθείσες διατάξεις των άρθρων   
50, 51 και 53 του Ν. 3528/2007 και οι προβλεπόμενες απ΄ αυτές άδειες και διευκολύνσεις, 
τυγχάνουν εφαρμογής και στο πυροσβεστικό προσωπικό. 

                                                 Με τιμή και εκτίμηση 

                                                                Για το Δ.Σ του Σωματείου 

                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος  Παπαδομανωλάκης Ν. Γεώργιος                                                                                                                                                                     

Υπαρχιπυροσβέστης         Υπαρχιπυροσβέστης 
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                      Πίνακας Αποδεκτών:       

                 Προς: 

1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

2) Διευθυντή Ανθρωπίνων πόρων. 

 

             Κοινοποίηση:   

1) Βουλευτές Νομού Ηρακλείου 
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