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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6078/30-04-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές στους οποίους κοινοποιείται 
το παρόν, με θέμα «Μέτρα της κυβέρνησης για τη νέα αντιπυρική περίοδο», κατά λόγο 
αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή δε απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), 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, σε Δήμους της Χώρας καθώς και σε συνδέσμους Δήμων κατανεμήθηκαν από 
τους Κ.Α.Π. κατά το έτος 2020 για κάλυψη δαπανών δράσεων πυροπροστασίας ποσά ύψους 
16.910.000,00 € και 1.490.000,00 € αντίστοιχα, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 26258/28-04-2020 
(Α.Δ.Α.: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2) και 29071/13-05-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΨΖΝ46ΜΤΛ6-Κ0Δ) Υπουργικές 
Αποφάσεις. Με τις πιστώσεις αυτές, οι δικαιούχοι Ο.Τ.Α. μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες 
όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του 
κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) αρμοδιότητάς 
τους, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους 
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λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 
4/2012, ν.3852/2010, αρ. 94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων, γ) εκτέλεση έργων και 
εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους 
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους 
αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συμβολή στη συντήρηση και 
βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, ε) 
υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη 
λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ. 4 του αρ. 7 της Πυροσβεστικής 
Διάταξης 9Α/2005), στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ζ) θέματα 
προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.λπ.), η) λειτουργικά έξοδα (π.χ. 
καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κ.λπ.) και θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή 
μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Επιπροσθέτως, για τα ζητήματα πρόσληψης προσωπικού που θίγονται στην Ερώτηση σας 
γνωρίζουμε ότι, κατά το τρέχον έτος, η Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, έχει εγκρίνει 
κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σχετικής βεβαίωσης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων:

Α) με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./24/3966/20-02-2020 την κίνηση των διαδικασιών 
πρόσληψης-κατάταξης εκατόν ογδόντα (180)  Πυροσβεστών  Πενταετούς Υποχρέωσης, 
επιτυχόντων – επιλαχόντων υποψηφίων της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3938/2011.

Β) με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./40/4211/18-03-2020 την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης 
δύο χιλιάδων  πεντακοσίων (2.500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών για την αντιπυρική 
περίοδο έτους 2020, και 

Γ) με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./3/39723/9-01-2020 την κίνηση των διαδικασιών 
παράτασης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου  των τριών (3) Χειριστών ελικοπτέρων 
Ε/Π τύπου AS-332L1, διάρκειας δώδεκα (12)  μηνών για το χειρισμό των ελικοπτέρων της 
Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).

Επιπλέον η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει προωθήσει στην Επιτροπή της 
Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, σχέδιο εγκριτικής απόφασης για την κίνηση των διαδικασιών 
πρόσληψης εκατόν τριάντα τριών (133) Δοκίμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών 
Καθηκόντων και Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών   και 
για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από ιδιώτες, επιτυχόντες των πανελλαδικών 
εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.05.20 
εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) παρείχε οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων 
υπηρεσιών, αναφορικά με την τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα 
εξέλιξη των πραγμάτων και ειδικότερα το γεγονός της αύξησης του αριθμού των υπαλλήλων που 
προσέρχονται για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, στο πλαίσιο σταδιακής 
επαναφοράς της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στην κανονικότητα.

Πιο συγκεκριμένα συστήνεται:
- Να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των σταθμών εργασίας των 

απασχολούμενων στον ίδιο χώρο εργασίας. 
- Να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός – συγχρωτισμός και συνωστισμός σε οποιονδήποτε χώρο 

εντός του κτηρίου. Στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιούνται όλοι οι σταθμοί εργασίας 
(γραφεία/ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε των 
ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID 19 είτε με κάθε 
άλλου είδους άδεια). 

- Να παρέχονται τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και 
χειροπετσέτες μιας χρήσης, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι 
οι αίθουσες αναμονής και οι διάδρομοι. 

- Να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα των επιφανειών 
στο χώρο εργασίας (π.χ. γραφεία ή τραπέζια) ή αντικειμένων (π.χ. πόμολα, τηλέφωνα, 
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πληκτρολόγια, επιφάνειες στα ασανσέρ, κλπ), με τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή οι 
εργαζόμενοι ή το κοινό. 

- Να αποφεύγεται η χρήση ανελκυστήρα. Τα ασανσέρ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
από Άτομα με Αναπηρία, ευάλωτες ομάδες, και για μεταφορά υλικών πόρων. Ταυτόχρονα η 
πληρότητα τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40% από την προβλεπόμενη χωρητικότητα. 

- Να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων 
εργασίας. 

- Να υπάρχει ενημέρωση για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης σε 
συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας/Ελεγκτή Ιατρό, όπου υπάρχει, και για το σχετικό 
ενημερωτικό υλικό που είναι διαθέσιμο από τον ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης 
των μέτρων ατομικής υγιεινής. 

Σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων θα πρέπει:
- Να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, καθώς η προσεκτική υγιεινή των χεριών 

αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται 
συχνά με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να γίνεται χρήση 
αλκοολούχου αντισηπτικού και να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. 

- Να εφαρμόζουν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή της μετάδοσης μέσω 
σταγονιδίων: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντηλο όταν βήχουν ή 
φταρνίζονται. 

- Να κάνουν χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. μάσκα, όπου αυτή 
προβλέπεται ως υποχρεωτική ή υπάρχει σχετική σύσταση για προαιρετική χρήση κατά τη 
μετάβαση αλλά και κατά την παραμονή τους στο χώρο εργασίας, όταν παρατηρείται 
συγχρωτισμός και συνωστισμός). 

- Σε περίπτωση που παρουσιάζουν συμπτωματολογία (πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην 
αναπνοή) ή σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα να επικοινωνήσουν με τον 
ΕΟΔΥ. 

Σε ό, τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου: 
- Να προτάσσεται κάθε ενδεδειγμένος νόμιμος τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών με την 

αξιοποίηση κάθε πρόσφορου τεχνολογικού ή τηλεπικοινωνιακού μέσου. 
- Να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες συνεδριάσεις, συναντήσεις, συνδιασκέψεις με την 

αξιοποίηση κάθε πρόσφορου τεχνολογικού ή τηλεπικοινωνιακού μέσου. Συναφώς, 
υπενθυμίζεται η εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:presence.gov.gr (σχετική η αριθ. 
429/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 
539)» (Β’ 850), όπως ισχύει και η αριθ. 1822/16.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004). 

- Να αξιοποιείται το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου με όρους που να 
διασφαλίζουν αφενός την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου την 
προστασία της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων. 

  Ως προς το σκέλος της Ερώτησης, αναφορικά με την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς,    
με τις αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69 /113 /9246 /29.04.2020 (Α.Δ.Α.:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.05.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) εγκυκλίους, δόθηκαν αναλυτικές 
οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι που θα προσέρχονται στην Υπηρεσία για παροχή 
εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία θα πρέπει, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού, 
στην οποία θα έχει ήδη σταλεί ο σχετικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός, να εξασφαλιστεί ότι δεν 
θα προσέρχονται ταυτόχρονα, στο ίδιο ωράριο εργασίας. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι που συνολικά θα 
προσέρχονται στον φορέα σε εβδομαδιαία βάση θα κληθούν κατ’ εξαίρεση να προσέρχονται σε τρία 
ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 7.00, 8.00 και 9.00 με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 
και 17.00, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο 
κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά 
και στην υπηρεσία κατά τις ώρες αιχμής. Περαιτέρω, πέραν της κατανομής των υπαλλήλων σε τρεις 
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ζώνες πρωινής προσέλευσης και αντίστοιχης αποχώρησης, είναι δυνατή, τόσο η εργασία με 
αυτοπρόσωπη παρουσία να παρέχεται και σε βάρδιες, πέραν του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας 
της δημόσιας υπηρεσίας, όσο και η εφαρμογή αποκλειστικά εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για 
τους υπαλλήλους οργανικών μονάδων και για τις αρμοδιότητες εκείνες οι οποίες δύνανται να 
παρέχονται εξ αποστάσεως χωρίς να παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 
αλλά και να προστατεύεται η δημόσια υγεία και η υγεία των εργαζομένων.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα 
Υπουργεία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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