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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από  12-10-2018  με   αριθμό   2471  ερώτηση    των    Βουλευτών    

κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗ, Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ, Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ. 
 

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι τόσο το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, όσο και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κινούνται με γνώμονα 
τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης και αποτελεσματικότητας των 
πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την προστασία του προσωπικού, καθώς και την εξυπηρέτηση και 
επίλυση των όποιων ανακυπτόντων δυσκολιών και προβλημάτων αυτού.  

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι, τα ζητήματα οικονομικής φύσεως των στελεχών 
των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, καθορίζονται από την 
υφιστάμενη, κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεται μέσω του  Γενικού  
Λογιστηρίου  του Κράτους. Διευκρινίζεται δε ότι, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώματος, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους 
λειτουργίας, προβλεπόμενη απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος. 

Ως προς το ζήτημα των ημερησίων αναπαύσεων του προσωπικού, οι Υπηρεσίες αυτού 
προγραμματίζουν και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χορήγησή τους, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, κατ’ επιταγήν της ισχύουσας νομοθεσίας και πάντα στο 
πλαίσιο των υπηρεσιακών αναγκών. 

Για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ανασυντάχθηκε και επικαιροποιήθηκε  το «Σχέδιο 
Οργάνωσης Διοικητικής Μέριμνας Πυροσβεστικών Πόρων» για την συγκεκριμένη 
Περιφερειακή Ενότητα  και για την Επικράτεια γενικότερα. Σκοπός του σχεδίου είναι εκτός 
των άλλων (προβλέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού αλλά και των 
μέσων που συμμετέχουν στην επιχείρηση), η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας του 
προσωπικού (αλλαγές προσωπικού, εξασφάλιση φαγητού, κατάκλιση, συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας κ.λπ) κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης μιας δασικής πυρκαγιάς. 
Παράλληλα,  επισημαίνεται  ότι  το  ωράριο  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  καθώς   και   η   θέση 
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αυτού σε κατάσταση επιφυλακής, προκύπτει από τις σχετικές Διαταγές και την κείμενη 
Νομοθεσία του Σώματος (π.δ. 210/92), ενώ αποζημιώνεται αναλόγως. 

Τέλος, ως προς το τρίτο σ’ αυτή ερώτημα, σημειώνεται ότι το όλο ζήτημα αποτελεί 
αντικείμενο διοικητικής διερεύνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 (Κεφάλαιο Β’ - 
Πειθαρχικό Δίκαιο του Πυροσβεστικού Προσωπικού) του π.δ/τος 210/1992 (Φ.Ε.Κ. Α’- 99) 
«Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πυροσβεστικού Σώματος», για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωμάτων ή την 
εξακρίβωση άλλων γεγονότων που ενδιαφέρουν την Υπηρεσία. 
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