
 
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

 
ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από    26-08-2019    με    αριθμό   388   ερώτηση   των   Βουλευτών 
             κ.κ.  Γ. ΜΑΡΙΝΟΥ,  Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  και  Θ. ΠΑΦΙΛΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στo υπ’ αριθ. 7017/4/23047-στ’ από 14-08-2019 έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 31/26-07-2019 ερώτησης των ιδίων, από κοινού, Βουλευτών, σας γνωρίζουμε ότι, το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προβαίνει στην εκδήλωση όλων των, κατά περίπτωση, 
απαραίτητων ενεργειών αρμοδιότητάς του, συνεκτιμώντας όλες τις δυνατότητες και τις 
επιμέρους παραμέτρους και σύμφωνα με τον υλοποιούμενο προγραμματισμό του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος σε ανθρώπινους πόρους για τα επόμενα χρόνια, αναλαμβάνοντας 
παράλληλα κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του προσωπικού 
του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι, από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος 
εκδηλώνονται όλες οι επιβαλλόμενες, για το σκοπό αυτό, ενέργειες αρμοδιότητάς του, αναφορικά 
με τον στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, όπως αυτός περιγράφεται στο υπ’ 
αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/οικ.9816/28-02-2019 (ΑΔΑ: 97ΖΒ465ΧΘΨ-ΖΓ5) έγγραφο του πρώην 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το ύψος των κρατικών δαπανών για όλους τους Φορείς του 
Δημοσίου καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και απεικονίζεται στους ετήσιους 
προϋπολογισμούς οι οποίοι θέτουν και τα όρια αυτών, ενώ οι Οικονομικές Υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώματος μεριμνούν για την ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτημάτων των 
Υπηρεσιών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, πάντοτε στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του εν λόγω Σώματος. 
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