
ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος». 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 7017/4/25135-α΄/02-04-2021 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ’ αριθ. 5583/01-04-2021 

Ερώτηση  των Βουλευτών κ.κ  Θ. ΠΑΦΙΛΗ, Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ, Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και Λ. 

ΣΤΟΛΤΙΔΗ, αναφορικά με τα θιγόμενα σε αυτήν ζητήματα, που αποτελούν αντικείμενο 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι: 

1. Η Υπηρεσία μας έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την μονιμοποίηση 

εκατόν εβδομήντα (170) πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς 

από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κατά 

εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011, ενώ επίκειται η 

δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                    

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 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. Την παρούσα χρονική στιγμή δεν προβλέπεται η ένταξη των 

πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Το εν λόγω ζήτημα θα τεθεί υπό εξέταση λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών 

του Πυροσβεστικού Σώματος και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

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. 

4. Δυνάμει των διατάξεων του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 17) και του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄133), προβλέπεται και εφαρμόζεται σύστημα Ετήσιου Προγραμματισμού 

Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα. Κατ’ εφαρμογή του 

ως άνω συστήματος, η Υπηρεσία μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς το αρμόδιο τμήμα 

του Υπουργείου Εσωτερικών, έλαβε τη δυνατότητα τροποποίησης του αρχικού αιτήματος 

πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών για το έτος 2021. Ως εκ τούτου, μέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
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ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ   

 

Υπηρεσία Συντονισμού/Γραφείο Νομικών και 

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 

 



προέβη σε τροποποίηση του αριθμού των αιτούμενων θέσεων των Δοκίμων Πυροσβεστών 

για το έτος 2021, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον από εκατόν είκοσι πέντε (125) σε εκατόν 

εβδομήντα (170). Επ’ αυτού, επίκειται η έκδοση σχετικών Κ.Υ.Α για τον Καθορισμό του 

αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη 

Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε 

πανελλαδικό επίπεδο. 

 

                       Ο  Αρχηγός 

              Στέφανος Δ. Κολοκούρης 

                  Αντιστράτηγος ΠΣ 
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