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Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7429/16-05-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γρηγόριος Ψαριανός, με
θέμα «Αντιπυρική περίοδος 2019», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ 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
(ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς
και 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 στον
έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Στο πλαίσιο αυτό στους Δήμους της Χώρας καθώς και στους Συνδέσμους αυτών, κατανεμήθηκαν
από τους ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019, συνολικά ποσά
ύψους 16.910.000,00€ και 1.490.000,00€, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 31996/25-04-2019
(ΑΔΑ:6ΔΖΟ465ΧΘ7-368) και υπ’ αριθμ. πρωτ. 35511/08-05-2019 (ΑΔΑ:Ψ0ΜΣ465ΧΘ7-Υ78)
Υπουργικές Αποφάσεις, αντίστοιχα.
Αναφορικά με τα ζητήματα που θίγονται στο 6ο ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε ενημέρωση των ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας περί
των διαλαμβανομένων στην πρόσκληση των ΟΤΑ να δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή
υπαλλήλων τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εξελίσσεται στο πλαίσιο
συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σκοπός του είναι:
«α. Η προώθηση ενός ευρύτερου πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας στο επιχειρησιακό
περιβάλλον αντιμετώπισης και καταστολής των πυρκαγιών…
β. Η απόκτηση βασικών γνώσεων των μελών των ΟΤΑ στο αντικείμενο της πυρασφάλειας και
συγκεκριμένα να είναι σε θέση:
(i) Να διαχειρίζονται με ευχέρεια τις σχετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν σε
πυρκαγιά και καπνό.
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(ii) Να αντιμετωπίζουν με τη χρήση του πυροσβεστικού, προστατευτικού και λοιπού εξοπλισμού,
περιστατικά σχετικά με την πυρόσβεση και πυρασφάλεια σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους.
(iii) Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όλους τους
απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας
γ. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ομάδας στόχου στο αντικείμενο της δασοπροστασίας και η
εφαρμογή των σχετικών κανόνων προληπτικής και οργανωμένης απομάκρυνσης από χώρους ή
περιοχές υψηλής επικινδυνότητας».
Σε αυτήν την πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά 83 δήμοι (επί συνόλου 325 δήμων, δηλ. το
25,5% των Δήμων της Χώρας), με σύνολο συμμετεχόντων υπαλλήλων 1.581 άτομα. Πολλοί δε από
τους δήμους αυτούς δήλωσαν πως προτίθενται να προβούν σε περαιτέρω δράσεις αξιοποίησης και
μεταλαμπάδευσης της εκπαίδευσης που θα τους παρασχεθεί σε ευρύτερο αριθμό κατοίκων ανά
δήμο.
Αναφορικά με το 5ο ερώτημα, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4547/1206-2018 έχει δοθεί η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου, να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης έως τέσσερις
μήνες για τις ανάγκες της πυρασφάλειας (ιδίως για τον καθαρισμό των περιαστικών δασών), χωρίς
να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και χωρίς την τήρηση των
κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994, όπως ισχύει.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38738/20-05-2019
έγγραφο, έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις
Περιφέρειες της χώρας και όταν περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεότερο
συμπληρωματικό έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.
Κατά τα λοιπά αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα
Υπουργεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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