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Ν.Παπαναστάση,Λ.Στολτίδη
 (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.4004/9-2-2021 ερώτηση 

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4004/9-2-2021 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. 

Θ.Παφίλης,Χ.Κατσώτης, Ν.Παπαναστάσης,Λ.Στολτίδης, σας γνωρίζουμε  ότι:

 Με τις διατάξεις του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) 

ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην 

Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

εν λόγω νόμου, δηλαδή από την   1-1-2016, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των 

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του 

Πυροσβεστικού Σώματος). Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να 

ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων 

των ανωτέρω στελεχών. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ.1, εδάφ. γ΄, του άρθρου 65 του ν.4554/2018 (Α’ 130), ορίζεται ότι, 

μέχρι την έκδοση του εν λόγω Π.Δ., τόσο ο τρόπος των μετακινήσεων των ως άνω στελεχών όσο 

και το ύψος των προαναφερομένων δαπανών θα πραγματοποιούνται με βάση όσα ίσχυαν μέχρι 31-

12-2015.

Η προθεσμία του προαναφερόμενου άρθρου 15, η οποία είχε παραταθεί αρχικά μέχρι 30-6-2017 

(άρθρο 62 ν.4430/2016, ΦΕΚ Α΄ 205) και στη συνέχεια μέχρι 30-6-2018 (παρ. 6 άρθρο 36 

ν.4484/2017,ΦΕΚ Α΄110), μέχρι 31-12-2018 (παρ.1, άρθρο 65 ν.4587/2018 ΦΕΚ Α΄ 130), μέχρι 30-

6-2019 (άρθρο 65 ν.4587/2018, ΦΕΚ Α΄ 218) ), παρατάθηκε τελικά μέχρι 31-12-2020 (άρθρο 55 του 

ν.4701/2020 ΦΕΚ Α΄ 128), ενώ επί του παρόντος εξετάζεται η περαιτέρω παράτασή της. 
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Σε κάθε περίπτωση, ειδικότερα θέματα που αφορούν επανακαθορισμό όρων και προϋποθέσεων 

καταβολής δαπανών μετακίνησης στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζονται εντός του 

πλαισίου κατάρτισης και έκδοσης του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, σε συνεργασία με το 

συναρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                                ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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