
 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: «Οικονομικά αιτήματα Αστυνομικών Υπαλλήλων» 

 

Με το υπ’αριθμ. 010/12-02-2021 Δ.Τ. της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Πειραιά αναφέρεται «στη μη αύξηση του πλαφόν της νυχτερινής 

απασχόλησής μας από 48 σε 64 ώρες, τη μη έκδοση νέου π.δ. που αφορά 

την αποζημίωση των οδοιπορικών μας εξόδων βάσει των διατάξεων του 

ν.4336/2015, τη μη διεύρυνση του επιδόματος παραμεθορίου σε όλους τους 

αστυνομικούς που υπηρετούν σε νομούς της πατρίδας μας που είναι κοντά σε 

σύνορα καθώς και πολλά άλλα, με κορωνίδα την αναγνώριση του 

λειτουργήματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.» 

Στο ίδιο Δ.Τ. γίνεται αναφορά «στο υπ. αριθ.100/7/8 από 10- 02-2021 

ανακοίνωση – δημόσια διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.Α.Σ.Υ.) και εξ αφορμής της προώθησης στη 

Βουλή (09-02-2021) προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Οικονομικών, με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπου, μεταξύ άλλων, στους 

υπαλλήλους του εν λόγω Φορέα προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα θεωρούσαμε μέγιστη πρόκληση και 

κοροϊδία, επιτέλους να μην υλοποιηθούν - θεσμοθετηθούν αυτά για τα οποία 

συμφωνούν όλοι για τον κλάδο μας και πρωτίστως ότι το επάγγελμα του 

Αστυνομικού είναι επικίνδυνο !!! Πόσο μάλλον, όταν οι υπάλληλοι του ως άνω 

Φορέα, για να ενεργήσουν ελέγχους και άλλου είδους πράξεις, σε περίπτωση 

κινδύνου και όχι μόνο, ζητούν τη συνδρομή των αστυνομικών υπαλλήλων!!!» 

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένης της επικινδυνότητας του 

επαγγέλματος των αστυνομικών υπαλλήλων,  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4535

Ημερομ. Κατάθεσης:

24/2/2021



Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση του πλαφόν της νυχτερινής 

απασχόλησής των αστυνομικών υπαλλήλων από 48 σε 64 ώρες;  

2. Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει η έκδοση νέου π.δ. που αφορά την 

αποζημίωση των οδοιπορικών εξόδων των αστυνομικών υπαλλήλων 

βάσει των διατάξεων του ν.4336/2015; 

3. Ποια η πρόβλεψη για τη διεύρυνση του επιδόματος παραμεθορίου σε 

όλους τους αστυνομικούς που υπηρετούν σε νομούς που είναι κοντά 

σε σύνορα; 

4. Δεδομένου πως πρόσφατα ψηφίστηκε η χορήγηση επιδόματος 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε στελέχη της ΑΑΔΕ, τα οποία 

συνεργάζονται με αστυνομικούς υπαλλήλους για την επιτέλεση του 

έργου τους, προβλέπεται η χορήγηση ανάλογου επιδόματος και σε 

αστυνομικούς υπαλλήλους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




