
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προς τους κκ. Υπουργούς 

 Προστασίας του Πολίτη 

 Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.». 

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,  Χαρά Καφαντάρη 

καταθέτει αναφορά την επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ) προς τον 

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,  με θέμα: «ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.» 

Με βάση την από 27.05.2022 επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ) 

προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνεται ότι τo τελευταίο 

χρονικό διάστημα ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού 

Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΑΠΑΣΑ, έχει παύσει την χορήγηση εφάπαξ 

βοηθημάτων λόγω εξάντλησης των πιστώσεων και αναμονής έγκρισης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από το Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη, το οποίο εποπτεύει το ΤΑΠΑΣΑ. 

Στην επιστολή τονίζεται ότι από 13-4-2022 το Δ.Σ. του Ταμείου με απόφαση 

του έστειλε για αναμόρφωση  τον προϋπολογισμό των εφάπαξ του ΤΠΥΠΣ μαζί 

με τις αναμορφώσεις του  ΤΠΑΣ & ΤΠΥΑΠ. Όμως οι αναμορφώσεις των δύο 

Τομέων της ΕΛ.ΑΣ έχουν εγκριθεί, ενώ του Τομέα του Πυροσβεστικού Σώματος 

είναι ακόμη σε αναμονή για έγκριση. 

O Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) έκανε 

παύση χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων των πυροσβεστών λόγω 

αναμονής της έγκρισης από το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη, ενώ 

εκκρεμούν για χορήγηση αιτήσεις εφάπαξ με πλήρεις φακέλους ύψους 

3.500.000,00 ευρώ περίπου. 

Σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι 

αναμένουν να τους χορηγηθεί το εφάπαξ βοήθημα και η έγκριση έχει κολλήσει 

στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. 



Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ζητά την άμεση αντιμετώπιση του θέματος, έτσι ώστε να 

επανέλθει η ομαλή ροή  στη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων του 

Πυροσβεστών, από το ασφαλιστικό Ταμείο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. που εποπτεύει το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

Επισυνάπτεται η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ). 

Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά 

με τις ενέργειες των Υπουργείων για την αποτελεσματική επίλυση του 

προβλήματος. 

 

 

Αθήνα, 30/05/2022 

Η καταθέτουσα Βουλευτής  

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


