
 
  

 
ΘΕΜΑ: «Υπογραφή συμβάσεων εργασίας εποχικού προσωπικού». 

 
ΣΧΕΤ: 1. - Το π.δ.124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό 
Σώμα, ως Πυροσβεστών Εποχικής απασχόλησης» όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει με το π.δ. 109/2013 (Φ.Ε.Κ. 144 Α΄). 

α.- Την 37351 Φ.300.16/26-6-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Ανακοίνωση 
Κατανομής Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης» 

β.- Το υπ’ αριθ. 2/20283/8-4-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου Δση Πρ/σμου Γεν. 
Κυβέρνησης  Τμήμα Ζ’. 

γ.- Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./17α/6200/σχετ.8675/11-5-2015 Απόφαση Π.Υ.Σ (33/2006) 
δ.- Η υπ’ αριθμ. 27828οικ.Φ.300.16/18-5-2015 Απόφαση Α.Π.Σ. «Υγειονομική εξέταση Πυροσβεστών εποχικής 

απασχόλησης». 
 

1.- Στη συνέχεια των ανωτέρω σχετικών καλούνται οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών να προβούν τη 

Τρίτη 02-06-2015 στην υπογραφή των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των χιλίων 

πεντακοσίων (1500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, της (α) σχετικής, οι οποίοι προσκόμισαν την 

απαραίτητη  ιατρική βεβαίωση όπως προβλεπόταν στην  (δ) σχετική της παρούσης. 

2.- Η διάρκεια απασχόλησης των προσλαμβανομένων θα ανέρχεται μέχρι τους πέντε (5) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3.- Στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που θα παρουσιαστεί μικρότερος αριθμός Πυροσβεστών εποχικής 

απασχόλησης από όσους προβλέπονται στην (α) σχετική, δεν θα προβούν σε κάλυψη των κενών αυτών αλλά, 

μέσω ΠΕ.ΠΥ.Δ., να αποστείλουν στο email του τμήματός μας aps.diap.ppyep@psnet.gr  σχετικό πίνακα με τις 

κενές θέσεις ανά κατηγορία.  

4.- Περαιτέρω γνωρίζεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 περ. 14 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 

(Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των  κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», κάθε 

Υπηρεσία (όχι ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που απασχολεί προσωπικό εποχικών πυροσβεστών, θα πρέπει τη Τρίτη 2 Ιουνίου 

2015, τα ορισμένα μέλη τους Ο.Δ.Ε. (χρήστες) να αναρτήσουν στο διαδίκτυο συγκεντρωτική κατάσταση των 

πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης που θα συνάψουν σύμβαση εργασίας προκειμένου να λάβουν Α.Δ.Α και 

να αναγραφεί σε κάθε ατομική σύμβαση η οποία και θα επιδοθεί στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης για 

κάθε νόμιμη χρήση. 

Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ. 
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ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος 
 
 

 
 
        

  Ο Αρχηγός 
Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου 

Αντιστράτηγος ΠΣ 
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