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  ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 

Οικονομικών 
 
Θέμα: Μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων αποστρατείας σε υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. 
 

Σύμφωνα με καταγγελίες απόστρατων του Πυροσβεστικού Σώματος που αποστρατευτήκαν κυρίως το 
τέταρτο τρίμηνο του 2011, δεν τους έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής τα οδοιπορικά έξοδα εγκατάστασης μετά 
την αποστρατεία τους για άγνωστο προς αυτούς λόγο.   

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Πυροσβεστικού 
Σώματος, οι προφορικές απαντήσεις των αρμοδίων τους προτρέπουν να αναμένουν την έκδοση σχετικής 
υπουργικής απόφασης που θα διευθετεί την έγκριση των πιστώσεων που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις 
τους.   

Ο λόγος που γίνεται αυτό σύμφωνα πάντα με τους αρμόδιους είναι γιατί δεν εκδόθηκαν οι σχετικές 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου Διατάκτη με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της 
δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. 

Την μη έκδοση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με όσα επικαλούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι της 
προαναφερόμενης διεύθυνσης του Πυροσβεστικού Σώματος την επιρρίπτουν στην αλλαγή του τρόπου που 
χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου την έγκριση των αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης.  

Το ζήτημα που ανακύπτει όμως σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες απόστρατους του Πυροσβεστικού 
Σώματος είναι το εξής: 

 Ενώ καμία νομοθετική αλλαγή δεν επήλθε μεταγενέστερα του Π.Δ. 113/2010 σε σχέση με το θέμα 
της έκδοσης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.  

 Ενώ η διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με την κατάθεση των προβλεπόμενων εγγράφων 
μετά την αποστρατεία τους με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και σύμφωνα με τα όσα 
ορίζουν οι κανονιστικές διατάξεις, είναι η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και για όλους τους 
προγενέστερους αυτών αποστράτους του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Για ποιο λόγο και σε ποιόν τελικά εναπόκειται η ευθύνη για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν τους 
έχουν καταβληθεί τα έξοδα μετακίνησης λόγω αποστρατείας;  

Την στιγμή μάλιστα που ενώ δεν έχουν τακτοποιηθεί οι ανεξόφλητες οφειλές προς αυτούς, κατά 
παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/2010, εκδίδονται για το νέο οικονομικό έτος νέες 
αποφάσεις ανάληψης για μεταγενέστερους αυτών απόστρατους του Πυροσβεστικού Σώματος.   

 
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχουν αποζημιωθεί οι απόστρατοι του Πυροσβεστικού Σώματος της 
προαναφερόμενης χρονικής περιόδου, την στιγμή μάλιστα που κατά παράβαση του σχετικού 
διατάγματος εκδίδονται αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για μεταγενέστερους αποστρατευόμενους 
του Πυροσβεστικού Σώματος. 

2. Τι ενέργειες προτίθενται να κάνει κυβέρνηση προκειμένου να  χορηγηθούν έγκαιρα οι αποζημιώσεις 
μετακίνησης σε όσους απόστρατους του Πυροσβεστικού Σώματος δεν τους έχουν χορηγηθεί, για να 
αποκατασταθεί η σε βάρος τους αδικία;      

 
Οι βουλευτές  

Σπύρος Χαλβατζής 
 

Γιάννης Γκιόκας 
 

Χρήστος Κατσώτης 



 


