
ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 23/11/2021

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Οικονομικές  Αποζημιώσεις  ένεκα  των  Περιπόλων  Πυρασφαλείας,  των
Ασκήσεων  και  της  Εκτέλεσης  Υπηρεσιών  Αργιών,  των  Στελεχών  του
Στρατού Ξηράς»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα  με  τα  έγγραφα  υπ’  αρ.  πρωτ.:  α) 106/95Φ.ΔΣ2021/7-11-2021  και  θέμα:
«Οικονομική  Αποζημίωση  Περιπόλων  Πυρασφαλείας  και  Ασκήσεων»  και  β)
96/95Φ.ΔΣ  /2021/13-10-2021  και  θέμα:  «Οικονομική  Αποζημίωση  Εκτέλεσης
Υπηρεσιών  Αργιών»  της  «Ένωσης  Στρατιωτικών  Περιφερειακής  Ενότητας  Ρόδου»
(«ΕΣΠΕΕΡ»),  αναδεικνύονται  εκκρεμότητες  καταβολών  ή  μόνιμης  καθιέρωσης
οικονομικών αποζημιώσεων, τόσο όσων Στελεχών του Στρατού Ξηράς συμμετείχαν σε
περίπολα πυρασφαλείας  για την επιτήρηση και  παρατήρηση σε δασώδεις  περιοχές,
όσο  και  όσων  εξ’  αυτών  εκτελούν  υπηρεσίες  24/ώρων  αργιών.  Για  τη  μεν  πρώτη
περίπτωση,  γίνεται  λόγος  από  την  «ΕΣΠΕΕΡ»  για  τη  μη  καταβολή,  αφενός,  της
οικονομικής  αποζημίωσης  των  ημερών  κατά  τις  οποίες  εκτελέστηκαν  περίπολα
πυρασφαλείας και για τις αυθημερόν μετακινήσεις του προσωπικού, και αφετέρου, για
τη  μη  καταβολή  της  οικονομικής  αποζημίωσης  προσωπικού  στη  άσκηση
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», αλλά και στην 4/ήμερη άσκηση, εντός του περασμένου Σεπτεμβρίου.
Επιπροσθέτως,  επί  του  ζητήματος  των  περιπόλων  πυρασφαλείας  των  μηνών
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, επισημαίνεται ότι, δεν εκδόθηκαν φύλλα πορείας, όπως
συνέβη  για  τα  αντίστοιχα  Ιουνίου  και  Ιουλίου,  αλλά  και  της  4/ήμερης  άσκησης  του
περασμένου Σεπτεμβρίου. Για την δεύτερη περίπτωση, δε, της καταβολής οικονομικής
αποζημίωσης  24/ώρων  Εκτέλεσης  Υπηρεσιών  Αργίας  αιτείται  η  «ΕΣΠΕΕΡ»  την
αποσαφήνιση, περί της συνεχόμενης καταβολής στο προσωπικό του  Στρατού Ξηράς
των εν λόγω αποζημιώσεων, ώστε να ξεκινήσει και άμεσα η πληρωμή των 24/ώρων
υπηρεσιών  αργιών  του  έτους  2021  αλλά  και  της  καταβολής  των  εκκρεμών
αναδρομικών, του 2018.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε  καταλλήλως για την πληρωμή στα Στελέχη του Στρατού
Ξηράς των εκκρεμών αποζημιώσεων που σας εκτέθηκαν ανωτέρω, προερχομένων, είτε
από  τα  Περίπολα  Πυρασφαλείας  και  Ασκήσεων,  είτε  από  τα  24/ώρα  Εκτέλεσης
Υπηρεσιών Αργιών;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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