
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. 
 
ΣΧΕΤ. : Η   υπ’   αριθ.   6078/ 30-04-2020   ερώτηση   των    Βουλευτών    κ.κ.    Θ.    ΠΑΦΙΛΗ, 
           Γ.  ΓΚΙΟΚΑ,  Γ.  ΔΕΛΗ,  Ν.   ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,   Χ.   ΚΑΤΣΩΤΗ,   Μ.   ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ, 
           Γ. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ, Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Γ. ΜΑΡΙΝOY, Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και Μ. ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ.  
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ό,τι μας αφορά και 
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 24536 Φ. 109.94 / 12-5-2020 Έγγραφο του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος, σας γνωρίζουμε ότι:  

1. Όλες οι πιστώσεις του προϋπολογισμού (Π/Υ) εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος 
(όρια πιστώσεων ανά μείζονα κατηγορία) καθορίζονται κατ’ έτος από τις αρμόδιες οικονομικές 
Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και αποστέλλονται στη συνέχεια προς 
κατανομή σε Α.Λ.Ε. στους Ειδικούς Φορείς των Υπουργείων. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω όρια 
είναι άκρως δεσμευτικά, δίχως να υφίσταται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η δυνατότητα 
αυτόβουλης υπέρβασής τους από τους Ειδικούς Φορείς (αναλόγως των ανελαστικών αναγκών 
τους), καθόσον οι πιθανές αυξομειώσεις αυτών ελέγχονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

2. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος καταβάλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την υλοποίηση προμηθειών Μέσων Ατομικής Προστασίας, προκειμένου αυτά ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα να χορηγούνται σε όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ανάλογα με τις ανάγκες 
και τα διαθέσιμα αποθέματα στην κεντρική αποθήκη υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ήδη χορηγηθεί κατά τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες επαρκής αριθμός των εν λόγω ατομικών εφοδίων, ενώ βρίσκεται σε 
εξέλιξη η χορήγηση, κατόπιν σχετικής δωρεάς, νέων Μέσων Ατομικής Προστασίας στο σύνολο 
του πυροσβεστικού προσωπικού. 

3. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος από το πρώτο διάστημα κλιμάκωσης της 
πανδημίας έλαβε εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και κατ’ επέκταση του 
περιορισμού μετάδοσής του στο προσωπικό του μέσω των υπ’ αριθ. 15848 οικ. Φ. 215.4/       
15-3-2020, 24449 οικ. Φ. 215.4/30-4-2020 και 24699 οικ. Φ.215.4/4-5-2020 Αποφάσεων 
Αρχηγού Π.Σ.. 

4. Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση εποχικών κλιμακίων βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας του και επίκειται η υπογραφή και δημοσίευσή του. 
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5. Το Πυροσβεστικό Σώμα προβαίνει κατ’ έτος στην πρόσληψη, μέσω της διαδικασίας των 
Πανελληνίων Εξετάσεων, περίπου εκατόν τριανταπέντε Δόκιμων Ανθυποπυραγών και 
Πυροσβεστών, οι οποίοι κατόπιν ευδόκιμης αποφοίτησής τους από τις οικείες Σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εντάσσονται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Περαιτέρω, με 
την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ.ΕΓΚΡ. / 40 / 4211 Σχετ. 5744 / 18-3-2020 Απόφαση της Επιτροπής της 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 Π.Υ.Σ. (παρ. 1 του άρθρου 2) αποφασίστηκε και 
εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 
Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας έξι (6) μηνών για την αντιπυρική περίοδο έτους 2020. Ειδικότερα, από τους 
Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που απασχολήθηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο 2019 και 
την 31-10-2019 ολοκλήρωσαν τη σύμβασή τους, με την υπ’ αριθ. 23710 οικ. Φ. 211.5 /           
28-4-2020 Απόφαση Α.Π.Σ. επαναπροσλήφθηκαν με την ίδια ειδικότητα για την τρέχουσα 
αντιπυρική περίοδο οι τριακόσιοι σαράντα δυο (342) (με έτος αρχικής πρόσληψης το 2003) και οι 
οκτακόσιοι δεκαεπτά (817)(με έτος αρχικής πρόσληψης το 2019). Επίσης, παρά τις εγγενείς 
δυσκολίες λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, με την υπ’ αριθ. 30350 οικ. Φ. 211.5 / 29-
5-2020 Απόφαση Α.Π.Σ. προσλήφθηκαν χίλιοι τριακόσιοι (1300) νέοι Πυροσβέστες εποχικής 
απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  

6. Με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων 
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27) κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη ολιστικής 
αναμόρφωσης του κείμενου θεσμικού πλαισίου διενέργειας των μεταθέσεων, μετακινήσεων και 
αποσπάσεων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και η θέσπιση νέου, νομοτεχνικά 
άρτιου, το οποίο πλέον διασφαλίζει πληρέστερα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των 
υπηρεσιακών αναγκών, ενώ παράλληλα, αποκαθιστώντας υφιστάμενες στρεβλώσεις του 
παρελθόντος, συμβάλλει στην εμπέδωση αισθήματος ισότητας και δικαιοσύνης στους 
πυροσβεστικούς υπάλληλους σε έναν τομέα που επηρεάζει καθοριστικά την προσωπική και 
οικογενειακή τους κατάσταση.  

 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 
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