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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7087/15-04-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, με 
θέμα «Μέτρα της κυβέρνησης για τη νέα αντιπυρική περίοδο», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), αυτή γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπία. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την 
κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών, γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των 
οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά 
στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, στους Δήμους της Χώρας, κατανεμήθηκε από τους ΚΑΠ έτους 2019 για την 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019, συνολικό ποσό ύψους 16.910.000,00€, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.31996/25-04-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:6ΔΖΟ465ΧΘ7-368).

Επιπρόσθετα, με την αριθμ. 5808/02-03-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 772), καθορίστηκε η διαδικασία 
επιχορήγησης Δήμων για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε 
κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της παρ.1 
του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ.
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Όσον αφορά στα θέματα ενίσχυσης των δυνάμεων και των μέσων πυρόσβεσης, αρμόδιο να 
ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η στελέχωση των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με εποχικό 
προσωπικό, κατά το μέρος της έγκρισης και της αποδέσμευσης των σχετικών κονδυλίων, άπτεται 
της αρμοδιότητας του συνερωτώμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η διαδικασία 
της πρόσληψης εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Δασών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Σχετικά με τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών με τακτικό προσωπικό, σας γνωρίζουμε ότι 
στο πλαίσιο της αρνητικής δημοσιονομικής συγκυρίας, η δυνατότητα πρόσληψης τακτικού 
προσωπικού έχει περιοριστεί δραστικά, δεδομένης και της καθορισμένης κάθε φορά αναλογίας που 
πρέπει να τηρηθεί σε σχέση με τις αποχωρήσεις υπαλλήλων.

Ωστόσο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.9816/28-02-2019 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων 
Προσωπικού», βρίσκεται σε εξέλιξη από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η διαδικασία κατάθεσης 
σχετικών αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και κλάδοι όπως 
Δασολόγοι, Δασοπόνοι Γεωπόνοι, Περιβαλλοντολόγοι, Τεχνολόγοι Γεωπονίας-Δασοπονίας κ.λ.π. 
που αφορούν στη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών τους.
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