
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση    στην   από   15-10-2019   με   αριθμό   1257   ερώτηση   των   Βουλευτών 
            κ.κ.  Θ. ΠΑΦΙΛΗ,  Χ. ΚΑΤΣΩΤΗ  και  Ν. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 
διαλαμβανομένων στo υπ’ αριθ. 7017/4/23062-γ’ από 10-09-2019 έγγραφό μας, επί της με 
αριθμό 388/ 26-08-2019 ερώτησης, δύο εκ των ερωτώντων Βουλευτών, σας γνωρίζουμε 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 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.  

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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ως προς τη διασφάλιση και λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, βρίσκονται σε ισχύ προβλέψεις που εμπεριέχονται σε 
σχετικούς Κανονισμούς, Διαταγές και Οδηγίες του, ενώ έχει εκπονηθεί και τελεί υπό επεξεργασία 
Σχέδιο π.δ/τος, με το οποίο ρυθμίζονται τα εν λόγω θέματα. 

Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού 
Σώματος, αναγνωρίζοντας την ουσιαστική και επίπονη προσπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό 
αυτών, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, εντός 
του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, για την προστασία των εργασιακών και λοιπών 
δικαιωμάτων του.  
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