
 
ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: Απάντηση   στην   από   18-06-2018   με   αριθμό   6886   ερώτηση   του   Βουλευτή   
            κ.  Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και 
πλέον των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. 7017/4/21502-ε’ από 22-12-2017 έγγραφό μας, 
επί της, με αριθμό 1521/27-11-2017, ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, γνωρίζεται ότι, σχετικά 
με το ζήτημα των καυσίμων κίνησης και της επισκευής / συντήρησης των οχημάτων της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, οι σχετικές οφειλές για το οικονομικό έτος 2017 έχουν 
ήδη διευθετηθεί, ενώ οι οφειλές για το 2018 θα εξοφληθούν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι 
σχετικές διαδικασίες των αρμόδιων Υπηρεσιών. 

Πέραν τούτου και ως προς την κάλυψη, για το τρέχον έτος, των αναγκών κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της ως άνω Διεύθυνσης, μεταβιβάστηκε, με σχετική Απόφαση του 
υπογράφοντος [υπ’ αριθ. 7000/1/7/18-β από 05-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 4318)] στο σχετικό 
Κωδικό Αριθμό Εξόδου, ικανό ποσό πιστώσεων.  

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι σε αντίθεση με την πρακτική των προκατόχων 
της η παρούσα πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου σε συνεργασία με τις υφιστάμενες Υπηρεσίες 
του συνεχίζει τη συντονισμένη και ουσιαστική προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει χρόνια 
προβλήματα και δυσλειτουργίες οι οποίες επιτάθηκαν τα τελευταία χρόνια της κρίσης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, λειτουργεί και το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 6, παρ. 2 του 
ν.4412/2016) που προβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων περί επιχειρησιακών μονάδων, 
παρέχοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στις, ανά την επικράτεια, αστυνομικές Υπηρεσίες 
να επιλύουν άμεσα και σε τοπικό επίπεδο τα όποια ζητήματα – προβλήματα χωρίς την 
εμπλοκή άλλων Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση τόσο της όποιας μορφής 
γραφειοκρατίας, όσο και του χρόνου επίλυσής τους. 
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