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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση
στην
από 03-01-2018 με
αριθμό 2343 ερώτηση
των
Βουλευτών κ.κ. Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ, Σ. ΒΑΡΔΑΛΗ, Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. ΚΑΝΕΛΛΗ,
Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ και Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και πλέον των ειρηθέντων κατά την ενημέρωση της
Εθνικής Αντιπροσωπείας επί της με αριθμό 151 από 24-10-2017 Επίκαιρης Ερώτησης του
πρώτου εκ των ανωτέρω Βουλευτών (ΙΖ’ Συνεδρίαση), γνωρίζεται ότι, ως προς τις
λαμβανόμενες μηνιαίες αποδοχές και τα επιπλέον επιδόματα, μεταξύ άλλων και του
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις του ν. 4472/2017
(Φ.Ε.Κ. Α’- 74).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και εν μέσω της υφιστάμενης, δύσκολης
δημοσιονομικής κατάστασης της Χώρας, ρυθμίστηκαν οι αποδοχές του προσωπικού που
αμείβεται μέσω ειδικού μισθολογίου, όπως αυτού των Σωμάτων Ασφαλείας. Δόθηκε αγώνας
για να μην περικοπεί ούτε κατ’ ελάχιστο ο μισθός τους, το οποίο επετεύχθη μέσω της
προσωπικής διαφοράς, διατηρώντας στο ακέραιο την ειδική αποζημίωση πέραν των πέντε (5)
ημερών την εβδομάδα και των ωρών νυχτερινής απασχόλησης στο ύψος που χορηγούνταν.
Επιπλέον, χορηγήθηκαν και περαιτέρω επιδόματα, όπως το επίδομα ακριτικών περιοχών.
Επισημαίνεται δε ότι, η μισθολογική κατάταξη, σε κλιμάκια, των στελεχών που
περιλαμβάνονται στον ως άνω νόμο, πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας που
έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον εκάστοτε Φορέα μέχρι και την 31-122016.
Πέραν των ανωτέρω, καθίσταται γνωστό ότι, τα ζητήματα οικονομικής φύσης των
στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων,
καθορίζονται από την υφιστάμενη, κάθε φορά, δημοσιονομική πολιτική, η οποία εκφράζεται
μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών).
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Τέλος, διευκρινίζεται 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.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών
2. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ ΥΠ.ΕΣ..

