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Προò

:

Υπουργü Προστασßαò του Πολßτη
2) Υπουργü ΕθνικÞò ¶μυναò
1)

ΘΕΜΑ:

«Επιβολ;τ1 προστßμου σε στρατιωτικοýò κατÜ

την μονÜδα σπlν οικßα τουò»

τη μετÜβαση απü

Αξιüτιμοι Υπουργοß,

Σýμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1836ßlΙ-12,2020 επιστολÞ τηò
ΠανελλαδυòÞò Ομοσπονδßαò Ενþσεων Στρατιωτικþν (Π.Ο.Ε.Σ) οε
στρατιωτικοýò που υπηρετοýν σε ΜονÜδεò τηò ΘρÜ,«ηò επεβλ;τlθη
πρüστιμο ýψουò τριακοσßων (300) ευρþ απü αστυνομικοýò επß τω λüγω
üτι ευρßσκονταν τρßα (3) Üτομα σε Ýνα (1) üχημα.

Tb απüλυτα παρÜδοξο ωστüσο εßναι üτι τα Üνω στελÝχη επÝστρεφαν απü
τιò μονÜδεò που υπηρετοýσαν στιò οικßεò τουò, μετÜ το τÝλοò τηò
υπηρεσßαò τουò.

ΕιδικÜ σε μονÜδεò απομακρυσμÝνων περιοχþν, üπου η μετακßνηση των
στελεχþν με υπηρεσιακÜ οχÞματα εßναι αδýνατη λüι,ω τηò Ýλλειψηò
επαρκþν οχημÜτων, η μεταφορÜ των στελεχþν με Ýνα üχημα, üπου
μοιρÜζονται τα Ýξοδα εßναι η μüνη Μση.

Υπενθυμßζεται üτι Þδη στην υπ' αριθμ. ΔlαΤ.Π.οικ.:7Ι342Ι2020 ΚΥΑ
που αφορÜ Ýκτακτα μÝτρα προστασßαò τηò δημüσιαò υγεßαò απü τον
κßνδυνο περαιτÝρω διασπορÜò του κορωνοßοý στο σýνολο τηò ελληνικÞò
επικρÜτειαò απü την ºΙΙΙΙ2020 Ýωò 30ΙΙΙΙ2020 ÝπιτρÝπεται η κατ'
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εξαßρεση μετακßνη ση μÝχρι και τεσσÜρων (4) εκπαιδευτικþν στιò σχολικÝò
μονÜδεò που εξυΖεηρετοýνται εßτε με ταξß εßτε με üχημ« ενüò εκ των
εκπαιδευτικþν.
ΕπειδÞ τιò ßδιεò ακριβþò ανÜγκεò εμφανßζουν και οι¸λ)οηνεò στρατιωτικοß,
οι οποßοι το τελευταßο χρüνο υπτlρετοýν αδιαλεßπτωò στιò μονÜδεò τουò,
χωρßò Üδειεò και αργßεò.

ΕπειδÞ η κατÜ μüναò μετακßνηση των στρατιωτικþν απü και προò τιò
μονÜδεò τουò με ιδιωτικü üχημα εßναι Üκρωò απαγορευτικÞ Ýωò
καταστροφιιòÞ για το εισüδημα τουò.

ΕπειδÞ η κατ' εξαßρεση μετακßνηση μÝχρι τεσσÜρων (4) στρατιωτικþν με
Ýνα (1) üχημα χρÞζει Üμεσηò νομοθετικÞò πρüβλεψηò.

ΒÜσει των ανωτÝρω

Ερωτþνται οι Υπουργοß:
1) Σε τι ενÝργειεò θα προβεßτε προκειμÝνου να ακυρωθεß και üλωò να
εξαφανιστεß η διοικητικÞ πρÜξη επιβολÞò προστßμου στουò Üνω
στρατιωτικοýò, που μετακινοýνταν απü τιò μονÜδεò τουò προò τιò
κατοικßεò τουò;
2) Προτßθεσθε να συμπεριλÜβετε στην κατ, εξαßρεσΤι μετακßνηση με
Ýνα üχημα και τα στελÝχη των Ενüπλων ΔυνÜμεων, προκειμÝνου να
εξυπηρετÞσετε και την μετÜβαση τουò προò τιò μονÜδεò που
υπιlρετοýν;
Ο ερωτþν ΒουλευτÞò
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