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ΘΕΜΑ :

«Ανάγκη διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα για παράλληλη
απασχόληση στελεχών του Στρατού στην αγροτική παραγωγή»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Η οικονομική κρίση πλήττει τη χώρα μας, εδώ και 10 χρόνια, ενώ διογκώθηκε
περαιτέρω, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση
στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, πρέπει να ενισχυθεί η πρωτογενής παραγωγή. Η γεωργία
και η μελισσοκομία είναι δύο από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ελληνικής αγροτικής
οικονομίας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί γεωργοί και μελισσοκόμοι που παράγουν
προϊόντα γης και μέλισσας.
Μεταξύ των ανωτέρω αγροτών και μελισσοκόμων, είναι και μισθωτοί του δημοσίου
(πολιτικοί και στρατιωτικοί), οι οποίοι, στις πιο πολλές περιπτώσεις, έχουν
κληρονομήσει γη και μελίσσια. ΟΙ τελευταίοι επιθυμούν να ασχολούνται με τη γεωργία
και τη μελισσοκομία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, το οποίο έχει μειωθεί λόγω
της κρίσης, ενώ με τον τρόπο αυτό, θα συνεισφέρουν στην εθνική παραγωγή και στην
οικονομία. Υπάρχουν, όμως, πολλές ασάφειες, σχετικά με το καθεστώς υπό το οποίο
ένα στρατιωτικό στέλεχος μπορεί να ασκεί, ταυτόχρονα με τη στρατιωτική του υπηρεσία,
είτε τη γεωργία, είτε τη μελισσοκομία. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποσαφηνιστούν τα
σχετικά ζητήματα, έτσι ώστε οι στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους γη και
μελίσσια, να έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να δρουν νόμιμα ως αγροτοπαραγωγοί
και να μπορούν απρόσκοπτα, εκτός του ωραρίου εργασίας τους ως στελέχη του
Ελληνικού Στρατού, να παράγουν προϊόντα γης και μέλισσας, ως αγρότες και
μελισσοκόμοι.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Μπορούν τα εν ενεργεία στελέχη του στρατεύματος να ασκούν παράλληλα την
επαγγελματική ιδιότητα του γεωργού και του μελισσοκόμου; Αν ναι, ποιο είναι το νομικό
και φορολογικό πλαίσιο, που διέπει τη σχετική δραστηριοποίηση ενός στρατιωτικού
στελέχους, το οποίο ασκεί ταυτόχρονα το επάγγελμα του γεωργού και του
μελισσοκόμου;
2. Μπορεί ένα εν ενεργεία στρατιωτικό στέλεχος, εφόσον κατά το παραπάνω
απαντώμενο ερώτημα έχει δυνατότητα να ασκεί νόμιμα, παράλληλα, τη γεωργία ή/και τη
μελισσοκομία, να πουλάει λιανικώς ή/και χονδρικώς τα προϊόντα που παράγει;
Ο ερωτών βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

