
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/24445-α΄/28-09-2020 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 10072/25-09-2020 

Ερώτηση των  Βουλευτών κ.κ Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και Θ. ΠΑΦΙΛΗ, αναφορικά με τα θιγόμενα 

σε αυτήν ζητήματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας 

γνωρίζουμε ότι: 

1. Η  πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών γίνεται πλέον με το 

σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο κατ’ εφαρμογή του π.δ. 44/2016 

«Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την 

εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με 

το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις» (Α΄68). Σύμφωνα δε με τις 

διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 12 και 13 του ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 

Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27), ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή 

Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του 

Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν 

κατά την προκήρυξη των εξετάσεων, όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος 

του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες 

επιχειρησιακές ανάγκες. 

2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» 

(Α’204), προβλέπεται ότι για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος 

(Π.Σ) επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, να 

προσλαμβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, 

πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με 

δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε (5) συνεχείς αντιπυρικές περιόδους. Το Πυροσβεστικό 

Σώμα, στο πλαίσιο της διασφάλισης των απαραίτητων μέτρων εφαρμογής του επιχειρησιακού 
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σχεδιασμού για την αντιπυρική περίοδο έτους 2020 και με δεδομένο τις απαιτήσεις του Σώματος σε 

προσωπικό, ως επακόλουθο των αναγκών κάλυψης των εκτάκτων και εποχικών καταστάσεων, 

προέβη στην πρόσληψη δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά την Αντιπυρική περίοδο έτους 

2020.  

3. Για τα ζητήματα πρόσληψης, μονιμοποίησης ή ανανέωσης της θητείας των Πυροσβεστών 

πενταετούς υποχρέωσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κείμενη κάθε φορά νομοθεσία, 

λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών. Τέλος, δεν υφίσταται πρόβλεψη 

εκ νέου κρίσης από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεως για μονιμοποίηση κατωτέρων οργάνων Π.Σ για 

όσους απέκτησαν απολυτήριο λυκείου μεταγενέστερα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των αιτήσεων για μονιμοποίηση ή ανανέωση της θητείας τους.  

 

  Ο  Αρχηγός 

Στέφανος Δ. Κολοκούρης 

Αντιστράτηγος ΠΣ 
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