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Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο μόνον
Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων
Συνιστώνται

1.

Ειδικές

Μονάδες

Δασικών

Επιχειρήσεων

(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)

ως ειδικές,
Περιψερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι Ε.ΜΟ.Δ.Ε. υπάγονται διοικητικά
στους κατά τόπους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος και επιχειρησιακά
στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έχουν ως αποστολή: α. τη συνδρομή στην
εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, β. την υποστήριξη
κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και
αερομεταψερόμενων τμημάτων και Χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανη μάτων
έργου και γ. τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των συνεπειών από ψυσικές, τεχνολογικές και
λοιπές καταστροψές.
2. Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) διαρθρώνονται ως εξής:
1η

α.

(1 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Απικής.

Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων

β. 2 Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων

(2 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ. 3 Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων

(3 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρατο Ηράκλειο Κρήτης.

δ.

4η

Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων

ε.

5η

Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα.

στ.

6η

(4Π

Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων

(6η

Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία.

Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα.

3. Για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων
αυξάνονται οι οργανικές Θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώματος και συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών
ΚαΘη κόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες
(500) νέες, επί θητεία, οργανικές Θέσεις, εκ των οποίων, τετρακόσιες σαράντα (440)
ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, και εξήντα (60) ειδικότητας
πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασπονίας
ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστμονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές
Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
ΑΤΕ ΕΝ.

ή

κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το

4. Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπαίδευσης, ‘Ελληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι
έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Κριτήρια μοριοδότησης πρόσληψης αποτελούν,
ιδίως, α) η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εψέδρων αξιωματικών ή σε
Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, β) η κατοχή πτυχίου
Υποβρύχιου Καταστροψέα ή πτυχίου Σχολής Αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων, γ) ο
αριθμός των αντιπυρικών περιόδων των πυροσβεοτών εποχικής απασχόλησης, δ) τα έτη
εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, ε)η κατοχή πτυχίου τωνπανεπιστημιακώντμημάτων
Δασολογίας ή Δασοπονίας, στ) η προϋπηρεσία ως δασεργάτης και ζ) η Κατοχή
επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
5. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (280) έτος της
ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
συμμετοχής. Ειδικώς οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό
αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πρώτο
(3 1°) έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηψίων, ως ημερομηνία
γέννησης λαμβάνεται η 3111 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Επιπλέον κριτήρια
μοριοδότησης, ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα, ο
τρόπος διαπίστωσής τους, η διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις μονιμοποίησης, η
διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες, οιυγειονομικές εξετάσειςτων υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι προσληψθέντες υποβάλλονται σε κατάλληλη
εκπαίδευση. Με απόψαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
6. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια
της επταετούς θητείας τους. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, αξιολογούνται για τα
ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν για την αξιολόγηση προσόντων των Πυροσβεστών.
7. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων
δύνανται, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη
συμπλήρωση της επταετίας, εψόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με
γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή»
(Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά
προσόντα: τρία [3]) και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού
—

Σώματος, να μονιμοττοιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές Θέσεις της κατηγορίας
και ειδικότητας για την οποία προσλήθηκαν, οι μεν ειδικότητας πυροσβεστικού Τεχνικού
προσωιτικού, Θέσεις «Πυρονόμων
Αρχιπυροσβεστών
Υπαρχιπυροσβεστών
Πυροσβεστών», 01 δε ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται
—

—

-

στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και κατόπιν ευδόκιμης αποψοίτησής
τους, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων. Οι αρνητικές
αποψάσεις του Κατώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος αιτιολογούνται και
κοινοποιούνται στους ενδιαψερόμενους, σι οποίοι δύνανται να ασκήσουν προσψυγή
ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση. Η διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, το Πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, ο χρόνος
Φοίτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
8. Για τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι Πυροσβέστες
Δασικών Επιχειρήσεων απολύονται από την Υπηρεσία και στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.
β. Υστερα από αίτησή τους, εψόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας ατιό την
πρόσληψή τους.
γ. Με τη λήξη της επταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο μόνιμο
πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο.
δ. Για λόγους υγείας, σύμψωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό
προσωπικό.
9. Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει στην
κατηγορία Δ’ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Οι Πυροσβέστες Δασικών
Επιχειρήσεων λαμβάνουν και το μηνιαίο επίδομα της παρ. Ι του άρθρου ό της υπό στοιχεία
8Ο02/1/520-γ/15.3.2018 (Β 1021)
Εσωτερικών και Οικονομικών.

κοινής απόψασης των Αναπληρωτών Υπουργών

10. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύναται να τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας
γραψείου και στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, εξελισσόμενοι μισθολογικά μέχρι
την εξάντληση της οικείας μισθολογικής κλίμακας, σύμψωνα με τις διατάξεις που ισχύουν

για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Για την ασψαλιστική και υγειονομική κάλυψη των
Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τις άδειες, καθώς και για τα θέματα που δεν
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος καιτων κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων
κανονιστικών πράξεων, εψαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για το
μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
11. Με απόψαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ρυθμίζονται τα θέματα που
αψορούν τη στολή και τα μέσα ατομικής προστασίας που φέρουν οι Πυροσβέστες Δασικών
Επιχειρήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο χρόνος εργασίας τους και ο
εψοδιασμός τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας, καθώς και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια.
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ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης και άλλες
διατάξεις νια την κοινωνική ασψάλιση»
Εττισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΚΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Νομικής Υποστήριξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, τηλ. 2131510973
νς’
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜ ΕΙΣ Ν0Μ0ΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
::Ζ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ /

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

—

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ Π0ΛΙΤΙΙ(Η3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ομςνομοετεπι4εμάτωνΥπσυργείοΠαιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
2

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

5

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η (<Ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την προτεινόμενη ρύθμιση συνιστώνται, για πρώτη ψορά, Ειδικές Μονάδες
Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) ως ειδικές περιψερειακές υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) προκειμένου να συνδράμουν, δια του άρτια
εκπαιδευμένου προσωπικού τους και της εξειδικευμένης αποστολής τους, στην
προστασία των πολιτών, των εννόμων αγαθών της ζωής, της υγείας, της
περιουσίας, του ψυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
έναντι παντός κινδύνου και ενδεχόμενης απειλής, τιροερχομένης από δασικές
πυρκαγιές.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Δεδομένης της διεθνώς διαπιστούμενης αυξητικής τάσης του πλήθους, της
έντασης και της έκτασης των ψυσικών και τεχνολογικών καταστροψών και
λοιπών απειλών, των οποίων τις τραγικές συνέπειες έχει βιώσει πρόσψατα και
η Χώρα μας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης του λειτουργικού
και επιχειρησιακού πλαισίου του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως εκ τούτου, το
Πυροσβεστικό Σώμα, μέσω της σύστασης Ειδικών Υπηρεσιών με εξειδικευμένη
αποστολή, θωρακίζεται επιχειρησιακά, βελτιστοποιεί την εκπλήρωση της
αποστολής του, ενώ παράλληλα εξασψαλίζει την άμεση ανταπόκριση στις
απαιτήσεις και προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας σε ένα δυναμικά
μεταβαλλόμενο περιβάλλον ψυσικών, τεχνολογικών καταστροψών και λοιπών
απειλών της σημερινής εποχής.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η εψαρμογή της αξιολογσύμενης ρύθμισης αψορά το Πυροσβεστικό Σώμα
καθώς και τους ‘Ελληνες πολίτες συνολικά.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 1
ΟΧΙ Χ

4

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

5
‘

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

)

Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού
νόμου καθώς δεν υψίσταται εξουσιοδοτική
διάταξη που να επιτρέπει την υλοποίηση της εν
λόγω πρωτοβουλίας με έκδοση κανονιστικής
πράξης.

με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
Δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν οι στόχοι της εν
συμπεριλαμβανομένης λόγω ρύθμισης με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής.
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ίΊ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία,
προκειμένου να διαμορφωθούν οι νομικές
προϋποθέσεις για τη διάθεση περισσότερων
ανθ ρώπινων και υλικών πόρων προς εκπλήρωση
του σκοπού της.

Συναψείς πρακτικές
‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Χ

Οχι

11

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
η του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σεόργανατης
Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Ανάλογο Σώμα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής (Η.Π.Α.) νια την υλοποίηση επιχειρήσεων
κατάσβεσης μέσω εξειδικευμένων πεζοττόρων και
αερομεταψερόμενων τμημάτων και χρήσης ειδικών
μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου για τη
συνδρομη στην αντιμετωπιση των συνεπειων απο
ψυσικες και λοιπες καταστροψες.
,

,

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε Ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
χχ![

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυιτρόθεσμοι:

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Βραχυπρόθεσμος
όσο
και
μακροττρόθεσμος
στόχος
της
υπό
προώθησης διάταξης είναι η προάσπιση
της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του
φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Χώρας, ως θεμελιώδεις
και
συνταγματικά
ετιιβεβλημένες
υποχρεώσεις
της
συντεταγμένης
πολιτείας και ως μέρος της αποστολής του
Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποψοίτων γ’βαθμιας
βρίσκουν
εκπαίδευσης που
εργασία στον τομέα των
σπουδών τους εντός ό μηνών
απότην έναρξη αναζήτησης
Αριθμός
πιστοττοιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (150
κλιτ)
Αριθμός
συμμετοχών
σε
προγράμματα
‘Ερευνας,
Τεχνολογίας & Καινοτομίας
(διεθνή
εθνικά),
&
ανά
Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που
έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή /
Τεχνολογική Σχολή
ανά
Δαπάνη
ψοιτητή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά
ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο
του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματα
δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ
Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

/

Ποσοστό αναλψάβητων/σύνολο
πληθυσμού
ατόμων
Αριθμός
που
εγκαταλείτιουν το σχολείο πριν
την ολοκλήρωση της β’ βάθμιας
Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξισπσιήθηκαν
καιτης ΕΛΣΤΑΤ

σι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

βάθμιας εκπαίδευσης

και α’

/

έτος
Αριθμός

δια-πολιτισμικών

σχολείων

ανά

Περιψέρεια

στο

(ποσοστό μαθητών

σύνολο

των μαθητών) που ψοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών

στο

σύνολο

μαθητών)

(Των

—

Κατανομή ανά περι4έρεια
Αριθμός

/

ολοήμερων

απογευματινών

σχολείων

και

αριθμός μαθητών που φοιτούν
σε αυτά
καθηγητών

όρος

Μέσος

/

σύνολο μαθητών
Μέσος

/

σύνολο

μαθητών

που

Η/Υ

όρος

μαθητών
Αριθμός

επωφελούνται

από

προγράμματα

ενισχυτικής

/ έτος

εκπαίδευσης

ανά

Δαπάνη

μαθητή

(Αθμια,

βαθμίδα

ανά
Βθμια)

εκπαίδευσης

,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες
ανασκαφές,

κατά

αποτελέσματα,

είδος

και

και

αριθμός

ευρημάτων
Χρηματοδοτήσεις
κατά

ψορέα,

και

ανασκαψών,
ποσά

που

διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκα4ές, που
διατέθηκαν

σε

Εψορείες

Αρχαιοτήτων
Κήρυξη

αρχαιολογικών χώρων,

μνημείων,

παραδοσιακών

ιστορικών οικισμών

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

και

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Π ραγματοποιη θείσες
απαλλοτριώσεις
και
καταβληθείσες αποζημιώσεις,
ακίνητα
αρχαιολογικού
για
ενδιαψέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν
εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και
δαπάνες έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν
εκτελεσθεί σε μουσεία και
λοιπά κτίρια και δαπάνες έργων
που βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά
νομική μορψή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το
θέμα, κατά γεωγραικό
διαμέρισμα
Εινική άμυνα Εεωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας 4ύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαιίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το
εάν θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε
αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε
σταθερές τιμές
ίσοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης
(χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης
(κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές τιλεόνασμα (ως %
ΑΕΠ)

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
οιχεία

Επιδιωκόμενος
όχος (3ετία)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό
του ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης
φορολογίας
Ποσά που εισπράπονται μέχρι
σήμερα από τον ψόρο ή τους
φόρους στους οποίους
αφορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.
Ποσά που εισιτράχθηκαν από
ψορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού
προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που
ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω
από τα δικαστήρια

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αριθμός
επιχειρησιακών,
κλαδικών
και
ο μοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν
συνήθη το συγκεκριμένο έτος)
αριθμός/ποσοστό
και
εργαζομένων που καλύπτονται
από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό
σ.σ.ε. που
συνή4θησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό
σ.σ.ε. που
συνήψθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης
διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης
διαδικασίας διαιτησίας
διάρκεια
Μέση
σ.σ.ε.
(προβλετιόμενη
στα
σχετικά
Κείμενα αλλά και πραγματική με
την έννοια της τιαράτασης μετά τη
συμβατική τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα,
και
εβδομάδα
ανά
κλάδο
οικονομίας
Αριθμός
αμειβόμενων
υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο
οικονομίας και αριθμός/ποσοστό
ατυχημάτων που προκάλεσαν
θάνατο ή αναπηρία
Κοινωνική πολιτική:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό
ανεργίας
ανά
γεωγραψική περιψέρεια
Ποσοστό
ανεργίας
βάσει
μορψωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης
ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της
οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό
της συνολικής απασχόλησης (στο
σύνολο του πληθυσμού και
ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό ατιασχολουμένων με
σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

σύνολο του πληθυσμού και
ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά
ασ4αλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι
υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες) και ανά έτη
συνολικής ασψάλισης και
αντίστοιχες δαπάνες
ασφαλιστικών εισορών
ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα,
δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι,
αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα
του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική)
συνταξιοδότηση ς ανά
πληθυσμιακή ομάδα και έτη
συνολικής ασ4άλισης
Μέσος χρόνος απονομής
σύνταξη ς
Ποσοστό συνταξιοδοτικής
δαπάνης επίτου ΑΕΠ
Ποσοστό προσυγών σχετικά με
την απονομή σύνταξη ς που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

Ύψος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ποσοστό
πληθυσμού
σε
καθεστώς ψτώχειας, σε κίνδυνο
ψτώχειας
ή σε κοινωνικό
αποκλεισμό

υλικής

Ποσοστό

αγαθά

ή

στέρησης

σε

ή περισσότερα βασικά

τέσσερα

υπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο

πληθυσμού

του

που

αντιμετωπίζουν

δυσκολία

αντιμετώπισης

έκτακτων

αναγκών
Ποσοστό

πληθυσμού

λαμβάνει

επιδόματα

που
και η

κρατική

δαπάνη

αντίστοιχη

(συνολικά και ανά επίδομα)
παιδιών

Αριθμός

σε

ορανοτροψεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που
σιτίζονται από δήμους και άλλες
υπηρεσίες
πληθυσμού που

Ποσοστό
σε

προσωρινή

λόγω

κρίσης

μένει

μορψή

κατοικίας

(π.χ.

σεισμός,

πυρκαγιά)
κατ’

Κόστος

άτομο

πρόγραμμα

ανά

φροντίδας

(μητρότητας, δυσκολίες μάθησης
κλπ)

,

ΥΓΕΙΑ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

/

εσωτερικών

Αριθμός

εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες

υγείας κατά

κεψαλή
Δαπάνες ψαρμάκων κατά κεψαλή
ανά

1000

νοσοκομειακών

κλινών

ιατρών

Αριθμός
κατοίκους
Αριθμός
ανά

1000

Μέση

κατοίκους
διάρκεια

επείγουσας

νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες:
εσωτερικοί

ασθενείς

(απόλυτος

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

και

αριθμός
κρεβάτι),

ανά

διαθέσιμο

μέση

περίθαλψη

παραμονή,

εξωτερικών

ασθενών

(εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός

ασθενών

περιμένουν

για

Χ

μήνες

εξυπηρετηθούν
επείγουσα
μονομερή

που
να

(για

ή

νοσηλεία,

ή

περίθαλψη

μη
για

για

την

πρώτη εξέταση)
νοσηλειών

Αριθμός

ανά

1000

κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική
υπηρεσία

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Ποσοστό απασχόλησης ανά 4ύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά

κλάδο

οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά

4ύλο
συνολικά

ανά περιφέρεια
ανά

κλάδο

οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων

ανά ψύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά
Ποσοστό μελών

Δ.Σ.

ψύλο

εταιρειών

ανάψύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου,
περιψερειακών και δημοτικών

συμβουλίων ανά ψύλο

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ασύλου
Ποσοστό
αποδοχής
Μέσος χρόνος
έκδοσης αποψάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη
εισόδου/χώρα
προέλευσης!
ηλικιακή ομάδα/ψύλο
Αριθμός απελάσεων ανά χώρα
προέλευσης
των
αιτελαυνομένων/αιτία απέλασης
Μονάδες ψιλοξενίας μεταναστών
δυναμικότητας
(σχέση
και
πραγματικού
αριθμού
ψιλοξενου μένων)
και
Περιστατικά
ε[δος
παραβατικότητας ανά μονάδα
ψιλοξενίας

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

—

—

Προφανώς, στο πεδίο αυτό ια υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους
αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση,
εκπαίδευση, παραόατικότητα κ.λπ.)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό
α)
μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ)
μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά Τμήμα,
διεύθυνση, γενική διεύθυνση
υπαλλήλων
Ποσοστό
με
πρόσβαση στο ΙΝΤΕΙΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική
δικτύωση (ίπΓπθ)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων
υπηρεσιών και ψορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και ψορέων

—

Δικαιοσύνη:

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός κέντρων πληροψόρησης
πολιτών,
σε
κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων,
οργανισμών κλπ
ατόμων
Αριθμός
που
εξυπηρετούνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες
μισθοδοσίας
και
πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της
συνολικής
δαπάνης
ανά
υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης Θεμάτων
προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της
δαπάνης
συνολικής
ανά
υπουργείο
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαπραχθέντα αδικήματα,
δράστες αδικημάτων και
αναλογία ανά 100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά
κατηγορίες και κατά γεωγραφική
περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και
θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά εθνικότητα, 4ύλο και τάξεις
ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριορών που προκαλούν
το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες,
κλοπές διαρρήξεις)
Αδικήματα που α4ορούν στην
παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
—

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο
εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών
περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν
στο σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη
δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά
αστυνομικό, ανά αστυνομικό
τμήμα και ανά περιοχή
αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000
κατοίκους

—

αναλογία κατοίκων

ανά αστυνομικό τμήμα και
περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεψαλή καθαρές δαπάνες
για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την
αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ.
εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία,
κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός εισερχόμενων αστικών,

εμπορικών
και
εργατικών
δια4ορών
εισερχόμενων
Αριθμός
διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται
αστικών,
επίλυση
για την
εργατικών,
εμπορικών,
άλλων
και
διοικητικών
υποθέσεων
χρόνος
έκδοσης
Μέσος
αποφάσεων
δικαστικών
Πρωτοδικεία,
(Ειρηνοδικεία,
Εψετεία,

‘Αρειος

Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)

2ς

Πρόσψατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά
δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων
που ακυρώνονται μετά από
έψεση ή αναίρεση
Αριθμός
υποθέσεων
που
επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση
εναλλακτικών
μεθόδων επίλυση ς διαψορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
Προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
προσψυγής
Κόστος
στη
δ ικαιοσ ύ νη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής
δικογράψων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’
έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση
εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε
ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν
ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωψρονιστικού
συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού ψύλαξης
(ψυλάκων) ανά κρατούμενο
Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙ ΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως %
ΑΕΠ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρήσεων που
ανοίγουν ανά κλάδο και
περιψέρεια και αντίστοιχος
αριθμός ατιασχολουμένων σε
αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που
κλείνουν ανά κλάδο και
περιψέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε
αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης
επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης
επιχειρήσεων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

—

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ετήσιες εκπομπές
Μονάδες
αερίων ατμοσψαιρικής ρύπανσης
κατά κεψαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που
εξυπηρετείται από βιολογικούς
καθαρισμούς
των
ακτών
Ποσοστό
που
κατάλληλες
κρίνονται
για
κολύμβηση σε σχέση με το
σύνολο των δυνάμενων να
χρησιμοποιηθούν ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας
δικτύου_ύδρευσης_κατ’_έτος
οικιακών
Ποσοστό
&
βιομηχανικών απορριμμάτων που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ.
ανακύκλωση,
παραγωγή
ενέργειας,_λιπασματοποίηση)
διατιθέμενων
Ποσοστό
ΧΥΤΑ
απορριμμάτων σε
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που
καταστράψηκαν από πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με
ψυσικό
ή τεχνητό τρόπο)
-

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

εκτάσεων
/σύνολο
δασών
κατεστραμμένων
από
πυρκαγιές
Ποσοστό
ιτροστατευόμενων
περιοχών σε σχέση με την
συνολική έκταση της χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού
που διατίθεται για Θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
ενέργειας κατά
Κατανάλωση
κεφαλή
ενέργειας
Κατανάλωση
ανά
ενέργειας
μορφή
Ενέργειας
Κατανάλωση
από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
κατά κεψαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ
ΔΕΙ ΚΤΕΣ

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ψηψιακη διακυβερνηση
10.

Σε τιερίιπωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια
Θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Ι
ή/και ΕΜΜΕΣΗ 11

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Δεν ευρισκει εψαρμογη

Δεν ευρίσκει εψαρμογή
1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 11
Οχι 11

Ι

Δεν ευρίσκει εψαρμογή

Εξηγήστε:

12

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του
συστήματος με άλλα υψιστάμενα συστήματα;

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

εν λόγω
ΝΑΙ

τιληροψοριακού
ΟΧΙ

Δεν ευρίσκει εψαρμογή

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 11
ΟΧΙ 1
Εξηγή στε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο
Παρ. Ι

Στόχος
Με την παρ. Ι της υπό προώθηση ρύθμισης, προβλέπεται
η σύσταση και η αποστολή των Ειδικών Μίονάδων
Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν
ειδικές περι4ερειακές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού
Σώματος.

Παρ. 2

Στην παρ. 2 της εν λόγω διάταξης, προβλέπεται η
διάρθρωση των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., σε συνολικά έξι (6) υπηρεσίες
ανά την Επικράτεια, διαμοιρασμένες γεωγραφικά με
τρόπο που επιτάσσουν οι σύγχρονες επιχειρησιακές
ανάγκες.

Παρ. 3

Με την Παρ. 3 της υπό προώθηση διάταξης, προβλέπεται
ότι σι Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στελεχώνονται, μεταξύ άλλων, από
προσωπικό που συνιστά νέα ιδιαίτερη κατηγορία
Προσωπικού

Γενικών
Καθη κόντων
«Πυροσβέστες
Δασικών Επιχειρήσεων» και το οποίο Θα καταλαμβάνει
επί Θητεία οργανικές Θέσεις, διαχωρισμένες σε
τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού
τεχνικού

προσωπικού και εξήντα (60) ειδικότητας
πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού.

Παρ. 4

Στην παρ. 4 προσδιορίζεται η σχέση εργασίας με την οποία
προσλαμβάνονται
οι
Πυροσβέστες
Δασικών
Επιχειρήσεων, τα απαραίτητα Προσόντα που οψείλουν να
κατέχουν, ενώ περιγράψονται Ιδιαίτερα κριτήρια
μοριοδότησης της πρόσληψης, όπως η προϋπηρεσία ως
πυ ροσβέστης
εποχικής
απασχόλησης,
εθελοντής

τιυροσβέστης του Πυροσβεστικού Σώματος, κιΘώς και
δασεργάτη ς.

Παρ.5

Παρ. ό

Παρ. 7

Με την παρ. 5 της ιτροτεινομενης ρυθμισης, προβλεπονται
τα όρια ηλικίας που πρέπει να μην υττερβαίνουν οι
υποψήφιοι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων. Η
μεταξύ τους διαψοροιτοίηση αντανακλά την ιδιαίτερη
ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή εμπειρία συγκεκριμένων
κατηγοριών υποψηψίων, η αξιοποίηση της οποίας
κρίνεται
ότι
Θα
συμβάλλει
καίρια
στην
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής των
Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.
Επιπλέον,
προβλέπεται ότι με έκδοση προεδρικού διατάγματος
ρυθμίζονται ζητήματα που αψορούν στον τρόπο
τιρόσλη ψης, μονιμοποίησης, διαδικασιών απόλυσης του
εν λόνω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.

Με την παρ. & της ιτροωθούμενης διάταξης, ρυθμίζονται
ζητήματα αναψορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των
Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων καθώς και τον
τρόπο αξιολόγησής τους.

Με την παρ. 7 περιγράψονται η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Δασικών
Επιχειρήσεων μετά την ευδόκιμη ολοκλήρωση της
επταετούς θητείας τους. Παράλληλα, προβλέπεται ποιες
μόνιμες οργανικές θέσεις πρόκειται να καταλάβουν (είτε
«Πυρονόμων Αρχιτιυροσβεστών Υπαρχιπυροσβεστών
Πυροσβεστών» είτε ιιλνθυποπυραγού Γενικών
Καθηκόντων») με κριτήριο την ειδικότητα σύμψωνα με
την οποία προσελήψθησαν ως Πυροσβέστες Δασικών
Επιχειρήσεων.
—

—

—

Παρ. 8

Με την παρ. 8 της προτεινόμενης διάταξης, ρυΒμίζονται
ζητήματα πειθαρχικής ψύσης για τους Πυροσβέστες
Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ προβλέπονται επιμέρους
περιπτώσεις οι οποίες συνιστούν λόγο απόλυσης από την
Υπηρεσία.

Παρ.

Με την παρ. 9 της ιτροωθούμενης διάταξης, ρυθμίζονται
ζητήματα μισθολογικής ψύσης των Πυροσβεστών
Δασικών Επιχειρήσεων.

Με την παρ. 10 προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής του
προαναερθέντος προσωπικού σε κατάσταση υπηρεσίας
Παρ. 10

γραψείου και στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας,
σύμψωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο
πυροσβεστικό προσωπικό. Περαιτέρω, προβλέπεται η
αναλογική εψαρμογή των διατάξεων που αψορούν στις
άδειες, στην ασψαλιστική και υγειονομική κάλυψη του
πυροσβεστικού προσωπικού για τους Πυροσβέστες
Δασικών Επιχειρήσεων, καθώς και για Θέματα Που δεν
ρυθμίζονται ρητά από την υπό προώθηση ρύθμιση.

Παρ. 11

Με την παρ. 11 προβλέπεται η έκδοση απόψασης του
Αρχηγού Π.Σ. για τη ρύθμιση θεμάτων που αψορούν στη
στολή και τα μέσα ατομικής προστασίας που Θα ψέρουν
οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων, καθώς και κάθε
περαιτέρω λεπτομέρεια που αψορά στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 τον Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝ ΤΑ ΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων
Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/
αποτελεσματικότητα
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι

Άλλο

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπη ρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜ ΕΣΑ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια θεσμών
-

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
-

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αιτοτίμηση:

Το όψελος από την προωθούμενη ρύθμιση είναι σημαντικό καθώς συνιστ
ώνται ειδικές περιψερειακές
υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν ως αποστολή τη συνδρ
ομή στην εκτέλεση έργων
δασοπροστασίας, την υποστήριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων
κατάσβεσης και τη συνδρομή στην
αντιμετώπιση των συνεπειών από ψυσικές, τεχνολογικές και λοιπές κατασ
τροψές.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙ ΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗ Ν
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή!
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜ ΊΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συ μμετοχή ς
στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

2ς

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΙ

Σχολιασμός

/ ποιοτική

ατιοτίμηση:

λιτό την εν θέματι ρύθμιση που αψορά την ίδρυση Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχει
ρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) και
τη στελέχωσή της με τη νεοσυσταθείσα ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού με την
ονομασία «Πυροσβέστες
Δασικών Επιχειρήσεων» για επταετή θητεία και δικαίωμα υποβολής αίτηση
ς μονιμοτιοίησης στο
Πυροσβεστικό Σώμα μετά το πέρας της θητείας και σχετική έγκριση από
το Κατώτερο Συμβούλιο
Πυροσβεστικού Σώματος, εκτιμάται ότι προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρ
υνση σε βάρος του Π/Υ
εξόδων του Ειδικού Φορέα 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτι
κής Προστασίας», όπως
καταγράψεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙ ΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΛ

Δ ΊΑΧ ΕΙ Ρ Ι Σ Η
Κ Ι Ν ΔΥΝ ΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

‘Αλλο
Πιλοτική
εφαρμογή
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
τιρακτικών
κατά

την

Ι

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚ ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣ

υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν αναμένονται κίνδυνοι, Τουναντίον οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση
κινδύνων και απειλών για το ψυσικό περιβάλλον, την ιδιοκτησία και την ανθρώπινη ζωή και την
αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας σε όλη την Επικράτεια.

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογού μενη ς ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συνα4είς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 24 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Π

Π

Π
26.

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαια
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Π

27

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανώτατο

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

1

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝ0ΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοιούμενη ς
ρύιμ ισης
Με τις προτεινόμενες διατάξεις
δεν

επέρχεται

τροποποίηση

ισχυσυσών διατάξεων.

Υφιο-ι-άμενες διατάξεις

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο)ιούμενης
ρύιμισης που προόλέπουν
κατάριηση
Με τις προτεινόμενες διατάξεις
δεν

επέρχεται

ισχυουσών διατάξεων.

Κατάργηση

Καταρούμενες διατάξεις
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ΓΕΝΚΟ ΛΟΓΓΣΤΗ ΡίΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμ. 62 /3 / 2022
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική
ασφάλιση»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογία; ρυθμίζονται Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Συνιστώνται Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟΔ.Ε.) ως
ειδικές, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες
διαρθρώνονται σε έξι (6) συνολικά υπηρεσίες σε διάφορες πόλεις της χώρας
και καθορίζεται η αποστολή αυτών (συνδρομή στην εκτέλεση έργων
δασοπροστασίας έναντι των πυρκαγιών, υποστήριξη των επιχειρήσεων
κατάσβεσης, συνδρομή στην αντιμετώπιση από φυσικές και λοιπές
καταστροφές).
β. Ρυθμίζονται Θέματα στελέχωσης των Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα:
Για τη στελέχωση των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., αυξάνονται οι οργανικές Θέσεις κατά
κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού
Σώματος και συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών
Καθηκόντων
«Πυροσβέστες
Δασικών
Επιχειρήσεων»,
σι
οποίοι
καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, επί Θητεία, οργανικές Θέσεις, εκ των
οποίων τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού
προσωπικού και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού
προσωπικού.
Η πρόσληψη Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων διενεργείτατ με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί Θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, με
σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και σύμφωνα με τα οριζόμενα
προσόντα (ηλικία, προϋπηρεσία κ.λπ.).
Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά
γ.
κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας τους.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα μονιμοποίησης των προαναφερόμενων
Πυροσβεστών μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας τους, υπό τις
-

-

Ι

3Ε

οριζόμενες προϋποθέσεις, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές Θέσεις της
κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν και συγκεκριμένα. σι
μεν ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, Θέσεις «Πυρονόμων
Αρχιπυροσβεστών Υπαρχιπυροσβεστών Πυροσβεστών», σι δε ειδικότητας
πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται στη Σχολή
Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και αποφοιτούν με τον βαθμό
του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων.
ε.
Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων υπάγονται μισθολογικά στην
Κατηγορία Δ’ του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (για ειδικούς φρουρούς
συνοριακούς φύλακες της ΕΛ.ΑΣ.), λαμβάνουν δε και το μηνιαίο επίδομα
κινδύνου που καταβάλλεται στο ένστολο Προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ
(ΕΜΑΚ, ΕΚΑΜ κ.λπ.) ύψους 141,92 ευρώ, σύμφωνα με τη μνημονευόμενη
κ.υ.α.
στ. Παρέχονται σι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, για τον καθορισμό: 1) του
τόπου, του χρόνου και του είδους της εκπαίδευσης, η οποία Παρέχεται στους
προσληφθέντες, 11) της διαδικασίας εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία,
του χρόνου φοίτησης, του προγράμματος σπουδών, της διαδικασίας
εξετάσεων, ΙΙΙ) της στολής και των μέσων ατομικής προστασίας που Θα φέρουν
οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, του χρόνου εργασίας τους, του εφοδιασμού τους με ειδικό δελτίο
ταυτότητας κ.λπ.
ζ.
Ρυθμίζονται λοιπά Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εν λόγω
Πυρο σβεστών
(πειθαρχικά,
αξιολόγη σης,
περιπτώσεις
απόλυση ς,
ασφαλιστικής κάλυψης, αδειών, μισΘολογικής εξέλιξης, κ.λπ.), με ανάλογη
εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό
Προσωπικό.
—

-

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Ετήσια δαπάνη από την αύξηση των οργανικών Θέσεων του
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη σύσταση πεντακοσίων (500)
νέων οργανικών επί θητεία (επταετούς διάρκειας) θέσεων (440 τεχνικού
προσωπικού και 60 επιστημονικού προσωπικού) της κατηγορίας προσωπικού
Γενικών Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», για τη
στελέχωση των συνιστώμενων Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων
(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος και την ως εκ τούτου κάλυψη του
κόστους μισΘοδοσίας και των Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού
που Θα καταλάβει τις Θέσεις αυτές. Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με το αρμόδιο
Υπουργείο, διαμορφώνεται, κατ’ έτος, ως ακολούΘως:
9,3 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2022,
11,6 εκατ. ευρώ περίπου -για το έτος 2023,
11,8 εκατ. ευρώ Περίπου για το έτος 2024,
11,8 εκατ. ευρώ Περίπου για το έτος 2025,
12,1 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2026.
-

-

-

-

-
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Για καθένα των ετών 2027 και 2028, η ανωτέρω δαπάνη εκτιμάται στο
ποσό των 12 εκατ. ευρώ περίπου.
2.
Δαπάνη από την αντιμετώπιση των εξόδων για την προμήθεια του
αναγκαίου εξοπλισμού (επιχειρη σιακών μέσων, γραφείων, Η/Υ, κ.λπ.) των
συνιστώμενων Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (κόστος
εξοπλισμού κ.λπ.).
3.
Μελλοντική δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, σε
περίπτωση που οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων καταλάβουν, μετά τη
λήξη της επταετούς θητείας Τους, μόνιμες οργανικές Θέσεις Πυροσβεστικού
Προσωπικού της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν, οι
έχοντες ειδικότητα πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού Θέσεις «Πυρονόμων
Αρχιπυροσβεστών
Υπαρχιπυροσβεστών
Πυροσβεστών», σι έχοντες
ειδικότητα πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού Θέσεις με τον βαθμό
του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων μετά την αποφοίτησή τους από τη
Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η εν λόγω δαπάνη
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.) και Θα
υλοποιείται κατ’ έτος, με τον προσδιορισμό του αριθμού κάλυψης των
οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού.
—

—

-
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Η Γενική Διευθύντρια
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογία; προκαλούνται σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού
του Πυροσβεστικού Σώματος με τη σύσταση πεντακοσίων (500) νέων
οργανικών επί θητεία (επταετούς διάρκειας) θέσεων (440 τεχνικού προσωπικού
και 60 επιστημονικού προσωπικού) της κατηγορίας προσωπικού Γενικών
Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», για τη στελέχωση των
συνιστώμενων Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) του
Πυροσβεστικού Σώματος και την ως εκ τούτου κάλυψη του κόστους
μισθοδοσίας και των Μέσων Ατομικής Προστασίας του προσωπικού που θα
καταλάβει τις Θέσεις αυτές. Η εν λόγω δαπάνη διαμορφώνεται, κατ’ έτος, ως
ακολούθως:
9,3 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2022.
11,6 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2023,
11,8 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2024,
11,8 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2025,
12,1 εκατ. ευρώ περίπου για το έτος 2026.
Για καθένα των ετών 2027 και 2028, η ανωτέρω δαπάνη εκτιμάται στο
ποσό των 12 εκατ. ευρώ περίπου.
-

-

-

-

-

2. Δαπάνη από την αντιμετώπιση των εξόδων για την προμήθεια του
αναγκαίου εξοπλισμού (επιχειρησιακών μέσων. γραφείων, Η/ κ.λπ.) των
συνιστώμενων Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (κόστος εξοπλισμού
κ.λπ.).
Μελλοντική δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας, σε
3.
περίπτωση που οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων καταλάβουν, μετά τη
λήξη της επταετούς Θητείας τους, μόνιμες οργανικές θέσεις Πυροσβεστικού
Προσωπικού της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν, οι
έχοντες ειδικότητα πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού θέσεις «Πυρονόμων
Αρχιπυροσβεστών
Υπαρχιπυροσβεστών
Πυροσβεστών», οι έχοντες
ειδικότητα πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού Θέσεις με τον βαθμό του
Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή
—

-

—
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Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάτατ από
πραγματικά γεγονότα (αριθμός δικαιούχων κ.λπ.) και Θα υλοποιείται κατ’ έτος,
με τον προσδιορισμό του αριθμού κάλυψης των οργανικών θέσεων
πυροσβεστικού προσωπικού.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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