
 

 

 

Κοινοβουλευτική Ομάδα 
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155 
e-mail :  ko@vouli .kke.gr,  http:/ /www.kke.gr 

Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 
Θέμα: Μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε απόστρατους των Σωμάτων Ασφαλείας. 
 

 Το Κ.Κ.Ε επανειλημμένα από το 2011 έχει αναδείξει, με ερωτήσεις στην Βουλή, το 
δίκαιο αίτημα μεγάλου αριθμού αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που δεν τους έχουν καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα 
μετεγκατάστασης.  

Είναι προκλητική και απαράδεκτη η μέχρι σήμερα αδιαφορία της κυβέρνησης να 
εκκαθαρίσει αυτές τις δαπάνες, τη στιγμή μάλιστα που άλλοι απόστρατοι 
συνταξιοδοτήθηκαν αργότερα από τη συγκεκριμένη ομάδα αποστράτων και τους έχουν 
ήδη καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα. Σήμερα είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο της 
παραγραφής τους, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.  

Η συγκεκριμένη τακτική εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στο 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και όλο το λαό, η οποία με κάθε τρόπο μειώνει 
παροχές, καταργεί δικαιώματα, μεταφέροντας ακόμα και το κόστος των οδοιπορικών 
στους απόστρατους. 

 Αρχικά, στην ερώτηση 1463/2011 που κατέθεσε το Κ.Κ.Ε σχετικά με τη μη καταβολή 
οδοιπορικών, η κυβέρνηση απάντησε: 

«Από 01/01/2011 ημερομηνία έναρξης ισχύος των προαναφερόμενων τροποποιήσεων 
που επιφέρει ο ν.3871/2010, οι δαπάνες θα πληρώνονται μέσω πάγιας προκαταβολής της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται από την Υπηρεσία 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) που λειτουργεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη… 
έχουν ήδη δοθεί οδηγίες και εκδηλωθεί οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες των Αρχηγείων, με στόχο την ταχεία ενταλματοποίηση των εν θέματι 
δαπανών… στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν καταβληθεί σχεδόν στο 
σύνολό τους οι οφειλές οδοιπορικών εξόδων των προηγούμενων ετών και συνεχίζεται 
κανονικά η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και πληρωμής τους». 

 Λόγω της συνεχιζόμενης αδιαφορίας της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, ακολούθησαν από το Κ.Κ.Ε αλλεπάλληλες ερωτήσεις όπως 5865/2013, 
9231/2013, 12.450/2013. 

 Η κυβέρνηση στις παραπάνω ερωτήσεις του Κ.Κ.Ε απαντούσε στερεότυπα: 
«Προβλέφθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών οδοιπορικών σε 

υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας και δεν εκκρεμούν προς ενταλματοποίηση 
δικαιολογητικά δαπανών της κατηγορίας αυτής»  

 Το Κ.Κ.Ε επανήλθε με την νέα ερώτηση 2230/01/10/2013 προς την κυβέρνηση που 
συνέχιζε να αδιαφορεί, να εμπαίζει τους απόστρατους και να μην καταβάλει τα οδοιπορικά 
έξοδα αποστρατείας στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παρά τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες και η κυβέρνηση απάντησε: 

«Στη δικαιολόγηση των εξόδων μετάθεσης λόγω αποστρατείας του πυροσβεστικού 
προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012, σύμφωνα με ενημέρωσή μας σας 
πληροφορούμε, ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, που 
έχουν υποβληθεί στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου εν συνεχεία να 
εξεταστεί η δυνατότητα νομοθετικής επίλυσης του ζητήματος». 



 Mε την ψήφιση του ν.4249/14 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» με το άρθρο 
51 παράγραφος 3, δίνεται η δυνατότητα να εκκαθαριστούν μετακινήσεις, μεταθέσεις, 
εκπαιδεύσεις και αποζημιώσεις υπερωριακής απασχόλησης, σε βάρος των οικείων 
πιστώσεων των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2014, της Ελληνικής Αστυνομίας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. 

 Όμως, παρά τη σχετική λύση που δίνει ο νόμος, η αρμόδια Επίτροπος της Υπηρεσίας 
Δημοσιονομικού Ελέγχου αρνήθηκε να εγκρίνει την εκκαθάριση των απαιτήσεων των 
αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας, διότι θεωρεί ότι λόγω παρόδου διετίας, έχει 
παραγραφεί η απαίτηση καταβολής των οδοιπορικών εξόδων μετεγκατάστασης 
αποστράτων του έτους 2011. Στη δε επανυποβολή των φακέλων από το Πυροσβεστικό 
Σώμα, απαντά με ερώτημα περί παραγραφής τους, το οποίο απευθύνει στο αρμόδιο 
τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 Την αποκλειστική ευθύνη για την άνευ λόγου κωλυσιεργία έχει αποκλειστικά η 
κυβέρνηση.  
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να 
καταβληθούν άμεσα τα οδοιπορικά έξοδα αποστρατείας του προσωπικού των Σωμάτων 
Ασφαλείας και να σταματήσει κάθε διαδικασία για την παραγραφή των χρεωστούμενων. 
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