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Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτές:

- κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο
- κ. Νικόλαο Παπαναστάση
- κ. Αθανάσιο Παφίλη
Βουλή των Ελλήνων

2. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1132/07-10-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ως άνω αναφερόμενοι Βουλευτές, με 
θέμα «Πυρκαγιές στη Ζάκυνθο-Κεφαλονιά. Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης», κατά λόγο 
αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ως προς την ενίσχυση των πληγέντων, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 
57/1973 (Α’ 149) και της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), εκδόθηκε η απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αριθμ. 33862/16-05-2019 (Β’ 1699), με την οποία 
καθορίστηκε η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε 
όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης, συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών. 

Σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών να προωθήσει στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της εν λόγω ΠΥΣ, 
σχέδιο εγκριτικής απόφασης για προσλήψεις τακτικού ή έκτακτου προσωπικού, απαιτείται η υποβολή 
σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, καθώς και βεβαίωση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το τρέχον έτος, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, κατόπιν 
αιτήματος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έχει 
εγκρίνει:

Α) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./30/49757/14-02-2019 απόφαση, την πρόσληψη-
κατάταξη  πενήντα έξι (56) Δόκιμων Πυροσβεστών  Γενικών Καθηκόντων επιτυχόντων - επιλαχόντων 
υποψηφίων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 76746 οικ.Φ.300.2/11-12-2015 (ΦΕΚ 1308/τ. Γ΄/22-12-2015) 
απόφασης του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, 

Β) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./34/49758/14-02-2019 απόφαση, την πρόσληψη 
εκατόν τριάντα τριών (133) Αξιωματικών, στις Σχολές Ανθυποπυραγών  και Πυροσβεστών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, 

Γ) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./67/49759/26-03-2019 απόφαση, την πρόσληψη-
κατάταξη οκτακοσίων εβδομήντα έξι (876)  Πυροσβεστών  Πενταετούς Υποχρέωσης επιτυχόντων – 
επιλαχόντων υποψηφίων της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/31-03-2011), και 
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Δ) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.79/7698,12784/15-04-2019 απόφαση, την 
πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  χρονικής διάρκειας έξι  (6) μηνών, για την αντιπυρική περίοδο 
2019. 

Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με τη Δασική Υπηρεσία, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει 
υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών αίτημα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, προκειμένου, 
εφόσον εξετασθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών συνθηκών και του προγραμματισμού των 
προσλήψεων, να προωθηθεί προς έγκριση από την Επιτροπή του άρθρου 2 της προαναφερόμενης 
ΠΥΣ. 

Αναμένεται δε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό 
τακτικού προσωπικού, προκειμένου οι φορείς να υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς έγκριση. 
Βέβαια, η κατανομή των προσλήψεων θα υλοποιηθεί, δεδομένης και της καθορισμένης κάθε φορά 
αναλογίας που πρέπει να τηρηθεί σε σχέση με τις αποχωρήσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), όπως θα ισχύει, κατά το χρόνο έγκρισης.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων καλύπτεται με εποχικό προσωπικό, το οποίο, όσον αφορά την έγκριση και την 
αποδέσμευση των σχετικών κονδυλίων, άπτεται της αρμοδιότητας του συνερωτώμενου Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, στην παρούσα φάση υλοποιείται στις Δασικές Υπηρεσίες πρόγραμμα κοινωφελούς 
χαρακτήρα, σχετικά με την αντιπυρική προστασία, για το οποίο αρμόδιος είναι ο  ΟΑΕΔ και κατ’ 
ακολουθία το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, 
προκειμένου να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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