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    Θέμα: «Προκαταβολή εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων σε συναδέλφους μας» 
 

Κύριε Υπουργέ  

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετοί συνάδελφοί μας έχουν μεταβεί από διάφορες 

περιοχές της χώρας στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις που 

πραγματοποιούνται σχετικά με τον χειρισμό νεοπαραληφθέντων οχημάτων του Πυροσβεστικού 

Σώματος.  

  Οι συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις είναι δυνατόν να διαρκούν έως και 5 ημέρες. Όσοι 

συνάδελφοι, ζήτησαν από τις Διοικήσεις τους την προκαταβολή μέρους των οδοιπορικών 

εξόδων, για τη μετακίνηση και διανυκτέρευσή τους στην Αθήνα, έλαβαν αρνητική απάντηση. 

 Για την κατάσταση αυτή, πιθανότατα έχει συμβάλλει και το γεγονός, ότι:    

 Με την υπ. αριθμ. 21019/29-5-2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄1051) Κοινή Υπουργική Απόφαση,  

μειώθηκε το ποσοστό διάθεσης των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας 

Προκαταβολής του Ειδικού Φορέα 43−120 «Πυροσβεστικό Σώμα» και μεταξύ άλλων και 

στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 0711, που αφορά τα έξοδα μετακίνησης στο 

εσωτερικό των υπαλλήλων του Π.Σ. 

 Το συγκεκριμένο ποσοστό μειώθηκε στο ύψος του 45%, από 100% που ήταν το ποσοστό 

που προβλεπόταν στην υπ. αριθμ. 2/10538/11−03−2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 458) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση.  

  Το αποτέλεσμα όμως, είναι ότι ορισμένες Διοικήσεις αδυνατούν να προκαταβάλλουν τα 

απαιτούμενα χρηματικά ποσά, σε συναδέλφους που μεταβαίνουν για εκπαίδευση στην Αθήνα. 

Οι περισσότεροι συνάδελφοί μας, δεν μπορούν να διαθέσουν χρηματικά ποσά που ανέρχονται 

σε εκατοντάδες ευρώ, για τη μετακίνηση, διαμονή και διανυκτέρευση τους, για τόσες ημέρες 

και έρχονται αντιμέτωποι με νέα οικονομικά βάρη, με ευθύνη της υπηρεσίας. 

Κύριε Υπουργέ 

  Οι πυροσβέστες όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, έχουν βιώσει με δραματικό τρόπο τις 

συνέπειες των πολιτικών που επέφεραν τεράστιες μειώσεις στα εισοδήματά τους.  

  Δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνονται και με την κάλυψη εξόδων, που είναι υποχρέωση της 

υπηρεσίας να προκαταβάλλει.  

  Ζητάμε σε αντίστοιχες, καθώς και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, να προκαταβάλλονται τα 

δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί μας, 

κανένα πρόβλημα στο μέλλον, σε συμμετοχή τους σε νέα εκπαιδευτική ή οποιαδήποτε άλλη 

υπηρεσιακή διαδικασία.                                      
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