
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση  στην  από   08-10-2018   με   αριθμό   2242   ερώτηση   των   Βουλευτών 
           κ.κ.  Θ. ΠΑΦΙΛΗ,  Γ. ΔΕΛΗ,  Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ και  Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ. 
 
 

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 77088/03-10-2017 έγγραφο του 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), η κράτηση υπέρ αυτού που αντιστοιχεί 
στην ειδική αποζημίωση για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ορίζεται από 01-01-2017 σε 
ποσοστό 2%.  

Επιπλέον, καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 30107 από 
27-06-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ – 2248), προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής για οδοιπορικά έξοδα (δαπάνες διανυκτέρευσης - δαπάνες μετακίνησης). 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικές αποζημιώσεις των υπαλλήλων που συμμετείχαν σε 
εκπαιδεύσεις στην Αθήνα για το έτος 2017 προϋπολογίστηκαν και ενταλματοποιήθηκαν με 
βάση το βασικό μισθό του κάθε υπαλλήλου εκείνο το χρονικό διάστημα, καθώς η εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου [ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 74)] έγινε από 01-01-2018 με αναδρομική 
ισχύ την 01-01-2017. 

Επίσης, με σχετικά έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίστηκε ότι 
για τον υπολογισμό εκπαιδευτικών αποζημιώσεων – εξόδων εγκατάστασης και γενικά 
αποζημιώσεων για μετακινήσεις εσωτερικού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 15 του Ν. 4336/2015 
(Φ.Ε.Κ. Α’ – 94) Προεδρικού Διατάγματος [έχει παραταθεί η έκδοσή του έως 31-12-2018 
(παρ. 1Α του άρθρου 65 του Ν. 4554/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 130)], εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
που ίσχυαν μέχρι 31-12-2015.  

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα ζητήματα οικονομικής φύσεως των στελεχών των Σωμάτων 
Ασφαλείας, όπως και των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων, καθορίζονται από την υφιστάμενη, 
κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεται μέσω του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  
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Κράτους. Διευκρινίζεται δε ότι, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, 
δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που 
αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενης απευθείας 
από τις διατάξεις του Συντάγματος. 
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