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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: Κυβερνητικές υποκρισίες περί δήθεν καταβολής οδοιπορικών στους υπαλλήλους του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 
 

 Με την υπ΄ αριθ. 1463 - 09/11/2011 ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, προς το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαιτήσαμε την άμεση καταβολή των οδοιπορικών προς 
όλους τους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας. Η μη καταβολή τους επιβαρύνει την ήδη 
άσχημη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως 
άλλωστε όλοι οι εργατοϋπάλληλοι, ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση. 
 Το Υπουργείο στην απάντησή του με Αριθ. Πρωτ.: 7017/4/14172 28 Νοεμβρίου 2011, 
ανάφερε χαρακτηριστικά: «Σημειώνεται ότι, 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, εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Πυροσβεστικού Σώματος». 
 Ωστόσο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού 
Σώματος απευθύνεται με έγγραφό της, αίτηση – όχληση, προς το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους, όπου διαμαρτύρεται για τη μη καταβολή των οδοιπορικών. Επίσης το σχετικό 
έγγραφο κοινοποιείται προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς 
και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
 Η Ομοσπονδία επικαλείται την Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με αριθμό 
πρωτοκόλλου 28398 Φ.202.3/2010 και με θέμα «Κοινοποίηση μεταθέσεων Πυρονόμων, 
Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών έτους 2010». Με την Απόφαση αυτή του Αρχηγού του 
Πυροσβεστικού Σώματος μετατέθηκαν 139 υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος χωρίς 
μέχρι σήμερα να τους έχουν καταβληθεί τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, παρά την ισχύουσα 
νομοθεσία Ν. 2685/1999. Π.Δ. 200/1993 και παρά τις συνεχείς εξαγγελίες από την μεριά της 
κυβέρνησης, περί της αυστηρής τήρησης της νομιμότητας προς πάσα κατεύθυνση.  
 Επίσης όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία «χορηγήθηκαν κανονικά και χωρίς καμία 
επιφύλαξη τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης προς τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού 
Σώματος» για την ίδια Απόφαση. 
 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, 
1. Στο βαθμό που εκκρεμεί μέχρι σήμερα, η καταβολή των οδοιπορικών του έτους 2010 

τουλάχιστον σε 139 υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, τι σκοπιμότητες 
εξυπηρετούσε η απάντηση 7017/4/14172 - 28/11/2011 του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, σε σχετική ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι έχουν καταβληθεί 
στο σύνολό τους οι οφειλές οδοιπορικών; 

2. Ποιοι λόγοι επιβάλουν να υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στο προσωπικό για την 
καταβολή των οδοιπορικών λόγω μετάθεσης από την ίδια Απόφαση του Αρχηγού του 
Πυροσβεστικού Σώματος; 

3. Πότε πραγματικά αυτή την φορά η κυβέρνηση θα καταβάλει τα οδοιπορικά στους 
υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος;  
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