
 
Αθήνα, 27/7/2017 

                                                       Ερώτηση 

Προς:  Τον Υπουργό Εσωτερικών                                                                         
(Υπόψιν Αναπληρωτή Υπουργού  Προστασίας του Πολίτη) 

Θέμα: «Προβλήματα Πυροσβεστών  Πενταετούς  Υποχρέωσης και 
Συμβασιούχων Πυροσβεστών» 

To Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί κρατική υπηρεσία υπεύθυνη για την 

κατάσβεση  αστικών  και  δασικών  πυρκαγιών, την  πρόληψη και 
πυροπροστασία, την έρευνα και διάσωση  σε φυσικές καταστροφές, 

και την παροχή συνδρομής σε ατυχήματα στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας. H συνολική  δύναμη  του  Πυροσβεστικού  Σώματος 

ανέρχεται σε 13.300 πυροσβέστες, εκ των οποίων τα 8 χιλιάδες άτομα 
είναι  μόνιμο  προσωπικό, 4 χιλιάδες  είναι  πυροσβέστες πενταετούς 

υποχρέωσης και 1.300 συμβασιούχοι πυροσβέστες.  

Ο θεσμός των συμβασιούχων πυροσβεστών ξεκίνησε το 1998 και το 

2011 με  την  θέσπιση του  Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου 

Αντιμετώπ ισης Περιστατικών  Αυθαιρεσίας  στο  Υπουργείο 
Προστασίας  του  Πολίτη  και  άλλες  διατάξεις». Ο  θεσμός  του 

Πυροσβέστη  Πενταετούς  Υποχρέωσης δημιουργήθηκε  με  την 
προκήρυξη διαγωνισμού  πρόσληψης μέσω  ΑΣΕΠ  και  με  σαφή 

πρόβλεψη να  ενταχθούν  στο  μόνιμο  προσωπικό οι  έχοντες  τα 
κριτήρια  και  τις  προϋποθέσεις  με  την  λήξη  των  συμβάσεων  τους 

στις 9/2/2017. 

H τροπολογία της  16/2/2017 για  τη  μη  εφαρμογή  του  Ν. 3938/2011 

επιβάλλοντας τριετή παράταση και με υποσχετική μονιμοποίησης για 

2.097 πυροσβέστες, των  οποίων η  θητεία  είχε  ήδη  λήξει  με  το 
αιτιολογικό της ύπαρξης προβλημάτων τεχνικής και νομικής φύσης, 

καθώς  και  της  απουσίας των  απαραίτητων ρυθμίσεων  στο 



ενδιάμεσο  διάστημα, έθεσε  εκ  νέου  σε  ομηρεία  τους  πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης.  

Εν  μέσω  της  αντιπυρικής περιόδου, χρόνια  προβλήματα έρχονται 
στην  επιφάνεια με  προεξέχοντα την  ύπαρξη πεπαλαιωμένων και 
καταπονημένων οχημάτων, τα  οποία διατίθενται  για  επέμβαση σε 
δασικές  πυρκαγιές, καθώς  και  τη  μη  αριθμητική  επάρκεια του 

πυροσβεστικού προσωπικού που δημιουργείται  από την  κάλυψη  της 
πυρασφάλειας των  αυτοκινητόδρομων  και  των  Αεροδρομίων, 

αποδυναμώνοντας την  επ ιχειρησιακή δυνατότητα  του 
Πυροσβεστικού  Σώματος  σε  διάφορες  περιοχές της  χώρας  μας. Η 

μονιμοποίηση των  πυροσβεστών πενταετούς θητείας  και  των 

συμβασιούχων  πυροσβεστών δύναται  να  επιλύσει τα  διαπιστωμένα 
προβλήματα έλλειψης προσωπικού.  

Όπως μάλιστα  επισημαίνει στην  από 24/7/2017 ανακοίνωσή  της  η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων 

Πυροσβεστών, οι 1.300 συμβασιούχοι πυροσβέστες θα μπορούσαν να 
απασχολούνται στην  πρόληψη το  χειμώνα, ώστε  να  εργάζονται  σε 
ετήσια βάση -6 μήνες στην πρόληψη και 6 μήνες στην καταστολή- και 
να  επ ιτελούν όλες  τις  απαιτούμενες δράσεις  όπως 

δασοπυροπροστασία , αντιπλημμυρικά , αποχιονισμοί , 
χαρτογραφήσεις, αντισεισμικά, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, κ.α.  

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποια  τα  προβλήματα τεχνικής  και  νομικής  φύσης  που οδήγησαν 
στην  τροπολογία για  την  μη  εφαρμογή  του  Ν. 3938/2011 

επιβάλλοντας τριετή παράταση και με υποσχετική μονιμοποίησης 
για  2.097 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης;  Ποια  τα 

χρονοδιαγράμματα  για  την  επίλυση τους  και  ποιες οι  ρυθμίσεις 
που προβλέπεται να γίνουν στο ενδιάμεσο διάστημα;  

- Προτίθεστε να καταβάλετε επίδομα 300 ευρώ στους πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης οι  οποίοι πιθανώς να  τεθούν  σε 
καθεστώς  υπηρεσίας γραφείου  λόγω  τραυματισμού  κατά  την 

εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής;  

- Υφίσταται πρόθεση για την ανανέωση των συμβάσεων των 1300 

εποχικών συμβασιούχων  οι  οποίοι να  καλύπτουν έξι  μήνες 
καταστολή και έξι μήνες πρόληψη ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο 

την επιχειρησιακή δυνατότητα του Πυροσβεστικού Σώματος;  



Ο ερωτών βουλευτής 
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