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Τροποποίηση του άρθρου 77 παρ. 1 του ν. 4662/

2020 (Α’ 27) - Σύσταση και ανακατανομή θέσεων 

στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις :
α) της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπι-
σης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθε-
λοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β) του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 61), 
όπως ισχύει,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 «Εκσυγ-
χρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 28),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119
περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

2. Την 1/13.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» 
(Β’ 4215).

3. Την Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

4. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./97/2506/05.04.2022 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο Αρ-
χηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Υπουργείο Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας)» (Β΄ 1815).

5. Την 01/2022/04.02.2022 απόφαση του Συμβουλίου 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου του Πυροσβεστι-
κού Σώματος.

6. Την 8931/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/17.08.2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας, από την οποία προκύπτει ότι από 
τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φο-
ρέα 1059.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας» συνολικού ύψους 18.933,43 € για το οι-
κονομικό έτος 2022, 1.122.947,40 € για το οικονομι-
κό έτος 2023, 5.155.262,44 € για το οικονομικό έτος 
2024, 8.550.298,12 € για το οικονομικό έτος 2025 και 
11.564.924,44 € για το οικονομικό έτος 2026. Σύμφω-
να με τα 8931/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/17.8.2022 και 10735/ΓΔΟΥ/
ΔΠΔΑ/27.9.2022 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας η δαπάνη αυτή είναι εντός των 
ορίων του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Πολιτικής των ετών 2022-2025, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι για την πλήρωση των θέσεων θα τηρηθούν 
οι ισχύουσες διατάξεις για τον ετήσιο προγραμματισμό 
προσλήψεων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

7. Τις 126/2022 και 144/2022 γνωμοδοτήσεις του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι οργανικές θέσεις Πυρονόμων - Αρχιπυροσβε-

στών - Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών Γενικών 
Καθηκόντων προσαυξάνονται κατά τρεις (3) θέσεις και 
καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμό-
δια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό 
προσωπικό, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 7 και 8 
του άρθρου 15 του ν. 3938/2011. Αντιστοίχως, καταρ-
γούνται τρεις (3) οργανικές θέσεις πυροσβεστών πε-
νταετούς υποχρέωσης και οι εναπομείνασες οργανικές 
θέσεις αυτών ανέρχονται σε χίλιες πεντακόσιες πενήντα 
επτά (1.557).
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2. Συνιστώνται, πλέον των υφιστάμενων, τρείς χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (3.630) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού 
προσωπικού, εκ των οποίων οι τρείς χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (3.505) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό 
προσωπικό Γενικών Καθηκόντων και οι υπόλοιπες εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις κατανέμονται στο πυροσβεστικό 
προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

3. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 77
Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και 
Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος 
είναι οι εξής:

Οργανική Δύναμη Πυροσβεστικού Σώματος

Α. Πυροσβεστικό Προσωπικό:

αα. Γενικών Καθηκόντων

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 3

Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος 12

Αρχιπύραρχοι 35

Πύραρχοι 86

Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 290

Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 11

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) 580

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης) 225

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 13.312

ββ. Ειδικών Καθηκόντων:

(1) Διοικητικοί

Αρχιπύραρχος 1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 249

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 10

(2) Τεχνικοί:

Αρχιπύραρχος 1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 9

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 5

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 70

(3) Πλοηγοί Κυβερνήτες:

Αρχιπύραρχος 1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 20

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 66
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(4) Πλοηγοί Μηχανικοί:

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί 25

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 50

Πυρονόμοι 20

Αρχιπυροσβέστες -Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 65

(5) Πληροφορικής και Επικοινωνιών:

Αρχιπύραρχος 1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 77

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 25

(6) Χειριστές Εναέριων Μέσων

Αρχιπύραρχος 1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 20

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 9

(7) Μηχανικοί - Τεχνικοί Εναερίων Μέσων

Πύραρχος 1

Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί 2

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες - Πυροσβέστες 3

(8) Υγειονομικοί:

Αρχιπύραρχος 1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί - Πυραγοί 44

Β. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 1.557

Γ. Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων 500

ΣΥΝΟΛΟ 17.387
».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρό-

ντος διατάγματος.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Αναπληρωτής Υπουργός Κλιματικής Κρίσης
Οικονομικών και Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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