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Γίνετε
πυροσβέστης
στη Γερμανία!

Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Γερμανία είναι ένας οργανισμός
κοινής ωφέλειας. Οργανώνεται από τα χωριά και τις πόλεις και
έχει αποκλειστικά ανθρωπιστικές αποστολές.
Αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:
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Κατασβέσεις πυρκαγιών
Τεχνική βοήθεια σε περίπτωση ατυχημάτων
Βοήθεια σε ατυχήματα με επικίνδυνα εμπορεύματα
Διάσωση ανθρώπων και ζώων
Προστασία του περιβάλλοντος και της περιουσίας
Βοήθεια σε καταστροφές
Πρώτες βοήθειες

Η πυροσβεστική υπηρεσία βοηθά όλους τους ανθρώπους,
ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, τη θρησκεία τους, το φύλο
τους και τη φήμη τους. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, το
άτομο που αρχικά το χρειάζεται είναι εκείνο που λαμβάνει πρώτα
τη βοήθεια. Γι 'αυτό, η πυροσβεστική υπηρεσία στη Γερμανία
απολαμβάνει το υψηλότερο κοινωνικό κύρος και εμπιστοσύνη.
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Δομή της πυροσβεστικής
υπηρεσίας

Απαιτήσεις εισόδου
Εθελοντική
πυροσβεστική υπηρεσία

Απαιτήσεις εισόδου
Επαγγελματική
πυροσβεστική υπηρεσία

Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Θουριγγία είναι οργανωμένη
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να βρεθεί άμεσα στον προς
βοήθεια χώρο εντός 10 λεπτών από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί
μέσω της κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Για το σκοπό αυτό
δημιουργείται ένα πανελλαδικό δίκτυο πυροσβεστικών σταθμών.
Για να ενεργοποιηθεί αυτό το έργο υπάρχουν σταθμοί σε όλα τα
χωριά και τις πόλεις:

Τα εθελοντικά μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεσμεύονται
εθελοντικά με την ιδιότητά τους ως μέλη για την ορθή εκπλήρωση
των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Οι υποψήφιοι για τις επαγγελματικές πυροσβεστικές υπηρεσίες
πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία επιλογής για την
εκπαίδευση, η οποία συνήθως διαρκεί δύο χρόνια.

Για την ένταξή σας σε ένα Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει
να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται από το προσωπικό
έκτακτης ανάγκης της κεντρικής πυροσβεστικής υπηρεσίας μετά
από τους κανονισμούς καριέρας, κατάρτισης και εξέτασης της
πυροσβεστικής υπηρεσίας της Θουριγγίας (ThürFwLAPO):

Για το πυροσβεστικό σώμα νέων:
ÎÎ τουλάχιστον 6 ετών

Δημοτικά
πυροσβεστικά
τμήματα
Εθελοντικές
πυροσβεστικές
υπηρεσίες

Για το τμήμα ανάπτυξης:
ÎÎ τουλάχιστον 16 ετών
ÎÎ Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
ÎÎ ψυχική και σωματική απόδοση
ÎÎ τακτική συμμετοχή στην υπηρεσία
ÎÎ επιτυχής ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης
ÎÎ 40 ώρες εκπαίδευσης ανά έτος
ÎÎ Συμμετοχή στην περαιτέρω εκπαίδευση

Επαγγελματικά
τμήματα
πυροπροστασίας

Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σώμα χωρίζεται σε:
ÎÎ Πυροσβεστικό σώμα νέων
ÎÎ Τμήμα Επιχειρήσεων
ÎÎ Τμήμα ηλικίας και τιμής
Οι εθελοντές πυροσβέστες κάνουν το καθήκον τους με τιμή
και αφοσίωση. Στον ελεύθερο χρόνο τους, ασκούν τακτικά για
επείγουσες καταστάσεις και ειδοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον
βασική εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση, εάν απαιτείται.
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Εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων για το διορισμό στη
δημόσια διοίκηση
να μην είναι μεγαλύτεροι των 32 ετών κατά την ημέρα της
πρόσληψης
Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμου
επιπέδου
κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση για την πυροσβεστική
Ψυχοσωματική καταλληλότητα σύμφωνα με ιατρική εξέταση
Κατηγορία άδειας οδήγησης Β
Θα υποβληθούν σε μια δοκιμασία φυσικής κατάστασης,
η οποία είναι σύμφωνη με τις σχετικές αθλητικές πρακτικές,
και σε γραπτές και προφορικές δεξιότητες

Για το διευθυντικό προσωπικό στην ανώτερη και την υψηλότερη
υπηρεσία πυρόσβεσης ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί
σύμφωνα με το ThürFwLAPO.
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