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(για ενημέρωση των μελών) 

 

Θέμα: Αρνητική απάντηση του Υπ. Οικονομικών στις διεκδικήσεις μας για τις εκτός 

έδρας μετακινήσεις 

 

Συνάδελφοι/σες 

Αναρτούμε την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου 

Σκυλακάκη σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση αναφορικά με την επιστολή των επτά (7) 

Ομοσπονδιών (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Π.Ο. 

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ., και Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) για την πλήρη αποζημίωση των 

μετακινήσεων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία. 

 Η απάντηση συνοψίζεται στο ότι: «Η αναμόρφωση της υφιστάμενης νομοθεσίας 

για τις δαπάνες μετακίνησης όλων των κατηγοριών προσωπικού της Γενικής 

Κυβέρνησης, εξετάζεται κάθε φορά με βάση την κυβερνητική πολιτική για τις 

αποζημιώσεις του ως άνω προσωπικού και τη δημοσιονομική κατάσταση της 

χώρας. Συνεπώς, τυχόν αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου θα 

συναρτηθεί με τις επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες.» 

Δηλαδή απορρίπτει καταρχήν τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας για βελτίωση των 

εκτός έδρας αποζημιώσεων και τις συναρτά από τις «επικρατούσες δημοσιονομικές 

συνθήκες.» Η απάντηση αυτή δυστυχώς αποτυπώνει την απαξίωση με την οποία η 

κυβέρνηση αντιμετωπίζει κρίσιμες Δημόσιες Λειτουργίες, όπως η αντιμετώπιση 

Φυσικών Καταστροφών, η επίβλεψη των Δημοσίων Έργων και Μελετών, οι 

ελεγκτικές λειτουργίες, η προστασία του Περιβάλλοντος. Λειτουργίες που αυτή 

τη στιγμή επιτελούνται με ευσυνειδησία και αυταπάρνηση από εκατοντάδες Μηχανικούς 

και άλλους Υπαλλήλους οι οποίοι επιβαρύνονται με το αυξημένο κόστος μετακινήσεων, 
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με τα δικά τους μέσα και με τρομακτική γραφειοκρατία για να υπερασπίσουν το 

Δημόσιο Συμφέρον.  

Από πλευράς μας δηλώνουμε ότι ούτε οι προσωπικές και οικογενειακές μας 

«δημοσιονομικές συνθήκες» επιτρέπουν τη συνέχιση της χρηματοδότηση των 

Υπηρεσιακών μας μετακινήσεων από τον πενιχρό οικογενειακό μας 

προϋπολογισμό. Καλούμε όλους/ες τους συναδέλφους να στηρίξουν και να 

πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος εκκινώντας από την 

Απεργία – Αποχή στις ΥΔΟΜ στις 23 Ιανουαρίου, ώστε να στείλουμε μήνυμα ότι η 

θεσμική και μισθολογική μας υποβάθμιση μας δεν είναι πια ανεκτή. 

 

 

 

 

 

 


