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Αθήνα,  12  Οκτωβρίου  2020 

Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/19088 

 

ΠΡΟΣ: 

Τη Βουλή των Ελλήνων 

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Τμήμα Ερωτήσεων 

 

ΚΟΙΝ: 

1.Βουλευτή κ. Νίκο  Παπαναστάση 

2. Βουλευτή κ. Θανάση Παφίλη 

3. Υπουργείο προστασίας του Πολίτη 

4.Υπουργείο Οικονομικών 

 

Σε απάντηση της με αριθ. 10072/25-9-2020 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή 

των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, με θέμα: «΄Αμεση  κάλυψη των δομών της Πολιτικής 

Προστασίας της χώρας με μονιμοποίηση όλων των πυροσβεστών πενταετούς 

υποχρέωσης, εποχικής απασχόλησης και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», και στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας , σας γνωρίζουμε ότι :   

Α. Κατά το τρέχον έτος, η Επιτροπή της ΠΥΣ 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, με την υπ΄αριθμ.  

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. /24 /3966/20-2-2020 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. Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020, με την 

υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029/21-5-2020 απόφαση της προαναφερόμενης 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η  κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης  εκατόν τριάντα τριών (133) 

Δοκίμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή 

Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για τις Σχολές της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από ιδιώτες, επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Γ. Τέλος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021  , 

εκδόθηκαν οι υπ’αρ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ), 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/οικ15448/5-08-2020 (ΑΔΑ60ΔΛ46ΜΤΛ6-665) και 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/72/οικ/16433/28-08-2020 (ΑΔΑ 61ΦΓ46ΜΤΛ6-0Ξ5) εγκύκλιοι του Υπουργείου 

Εσωτερικών με αναλυτικές οδηγίες προκειμένου οι φορείς να αποστείλουν μέσω της 



ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί από το προηγούμενο έτος  στο Υπουργείο 

Εσωτερικών,  τα αιτήματά τους για προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού ανά 

κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προς τα εποπτεύοντα Υπουργεία, τα οποία στη συνέχεια   

αφού αξιολόγησαν τα υποβληθέντα αιτήματα τα υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 

αιτήματα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία σχετικά στοιχεία, όπως τον αριθμό των κενών 

θέσεων, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, καθώς και την τεκμηρίωση της 

αναγκαιότητας για την προτεινόμενη πρόσληψη του προσωπικού βάσει του εκάστοτε 

πολυετούς σχεδιασμού προσλήψεων.  

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το αρμόδιο για τα θέματα προϋπολογισμού 

Υπουργείο  λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων , σε συνδυασμό με τις στρατηγικές 

προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της υποχρέωσης της 

τήρησης του λόγου μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση  , διαμόρφωσαν  σχέδιο για  τον 

ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2021, το οποίο υποβλήθηκε  στη συνέχεια 

στην  Επιτροπή του άρθρου 77 του ν. 4674/2020. 

Η εν λόγω Επιτροπή  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της , υπέβαλε  εισήγηση  για 

τον  ετήσιο προγραμματισμό  προσλήψεων για το έτος 2021 , προς το τακτικό Υπουργικό 

Συμβούλιο  του Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο της εισήγησης εγκρίθηκε  από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.  

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  είχε υποβάλει αίτημα για την πρόσληψη είκοσι 

πέντε (25) Δοκίμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή 

Ανθυποπυραγών, εκατόν εβδομήντα (170) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων για 

τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από ιδιώτες, επιτυχόντων των πανελλαδικών 

εξετάσεων 2021 -2022, εκατόν πενήντα (150) ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό καθώς 

και   για δύο χιλιάδες πεντακόσιους (2500) εποχικούς πυροσβέστες για χρονικό διάστημα έξι 

(6) μηνών (Μάιο έως Οκτώβριο 2021).  Το εν λόγω αίτημα εξετάστηκε  στο πλαίσιο όλων των 

προεκτεθέντων λόγων και διαδικασιών και τελικά εγκρίθηκε εξ΄ ολοκλήρου από το Υπουργικό 

Συμβούλιο της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.  

Δ. Κατά τα λοιπά αρμόδια  να απαντήσουν  είναι τα Υπουργεία Προστασίας του 

Πολίτη και Οικονομικών  προς τα οποία επίσης απευθύνεται η παρούσα ερώτηση. 

 

          Ο  Υπουργός  

 

 

       Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 

 

Eσωτερική Διανομή 

Γραφείο  Υπουργού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας 

και Παροχής Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
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