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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8852/14-08-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Δελής και κ. 
Λεωνίδας Στολτίδης, με θέμα «Άμεση αναγκαιότητα ο επανασχεδιασμός για την πυροπροστασία 
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συνολικότερα του νομού», κατά λόγο 
αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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 των επενδυτικών καθώς και των 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 σε 
έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο αυτό, σε Δήμους της Χώρας κατανεμήθηκε, από τους Κ.Α.Π. κατά το έτος 2020, για 
την κάλυψη δαπανών δράσεων πυροπροστασίας, ποσό ύψους 16.910.000,00 €, εκ των οποίων 
ποσό 610.700,00 € αφορούσε τους Ο.Τ.Α. του Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 26258/28-04-2020 (Α.Δ.Α.: ΩΚΓΔ46ΜΤΛ6-ΝΣ2) απόφαση.

Περαιτέρω, σχετικά με τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις δομές 
πυροπροστασίας και δασοπροστασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος: «8. Νόμος ορίζει τους 
όρους και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν 
των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα 
που μπορεί να ασκεί το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο 
μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε 
αορίστου χρόνου.  Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους 
απασχολουμένους με σύμβαση έργου.».
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Βάσει των ανωτέρω απαγορεύεται η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ενώ 
με τις διατάξεις του Π.Δ.164/2004 θεσπίστηκαν σχετικές ρυθμίσεις,  προκειμένου να αποτρέπεται η 
κατάχρηση σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Συναφώς, αναφορικά με την εφαρμογή του 
Π.Δ.164/2004 εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,   η 
υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/238/οικ.16084/20-07-2004 εγκύκλιος.

Κατά συνέπεια μόνη δυνατότητα που παρέχεται  ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία του εν λόγω 
προσωπικού είναι η συμμετοχή του σε διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού, εφόσον 
εκδοθεί σχετική προκήρυξη.

Προκειμένου να αποτρέπεται η καταχρηστική ενδεχομένως σύναψη συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου κατ’ επιταγή των συνταγματικών προβλέψεων αφενός και του Π.Δ. 164/2004 αφετέρου, θα 
πρέπει να εξετάζεται από τους φορείς η σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού κατά την αξιολόγηση 
των οργανικών τους διατάξεων και εφόσον τούτο επιτρέπεται υπό τις δημοσιονομικές συνθήκες αλλά 
και από τη φύση του παρεχόμενου έργου προς εξυπηρέτηση της αποστολής και του σκοπού της 
δημόσιας υπηρεσίας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ), έχει ζητήσει την 
υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού προκειμένου να καταρτισθεί ο 
ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2021. Εάν και εφόσον υποβληθούν σχετικά 
αιτήματα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ως 
άνω εγκύκλιο,  το Υπουργείο θα τα αξιολογήσει στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών και 
την υποχρέωση της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση.
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