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Αθήνα,  3 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/17024 

 

ΠΡΟΣ: 

Τη Βουλή των Ελλήνων 

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

Τμήμα Ερωτήσεων 

 

ΚΟΙΝ: 

1. Βουλευτή κα Ολυμπία Τελιγιορίδου 

2. Υπουργείο Οικονομικών 

3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

 

 

 

  

 Σε απάντηση της  υπ’ αριθμ. 8536_23-8-2021 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή 

η Βουλευτής της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κα Ολυμπία Τελιγιορίδου, με θέμα: 

«Aποκατάσταση μισθολογικής αδικίας με τη χορήγηση του επιδόματος 

απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών στους υπηρετούντες στα Τμήματα 

Συνοριακής Φύλαξης της Π.Ε. Καστοριάς», σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας, δεν 

είναι αρμόδιο επί μισθολογικών θεμάτων, όπως επίσης και για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 Συναφώς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4354/2015, το επίδομα των απομακρυσμένων-

παραμεθόριων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 εξακολουθεί να 

καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του 

ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών προβλέπεται να 

καθορισθούν εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με 

κριτήρια τη δυσκολία πρόσβασης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της 

ορεινότητας των περιοχών. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο μας, στο πλαίσιο της παρεχόμενης 

νομοθετικής εξουσιοδότησης και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, λαμβάνει 

υπόψη της κάθε αίτημα επανεξέτασης του καθορισμού των απομακρυσμένων-

παραμεθόριων περιοχών, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονται με το 

εν λόγω θέμα. 



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 

 

 Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι το Υπουργείο Οικονομικών και το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς τα οποία επίσης απευθύνεται η παρούσα  

Ερώτηση.                                                              

                                                                                                            Ο  Υπουργός  

                 

 

 

             Μαυρουδής Βορίδης 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

-Γραφείο  Υπουργού 
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