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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Επιτροπή για τις Ένοπλες Δυνάμεις 
και τα Σώματα Ασφαλείας του ΚΚΕ, 
παρουσιάζει την έκδοση που αφο-

ρά την παρέμβαση του ΚΚΕ στο κοινοβού-
λιο για το προβλήματα του προσωπικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 
Ασφαλείας και της στρατευμένης νεολαίας 
το έτος 2019. Μέσα από τη διαδικασία των 
ερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων και 
αναφορών, αναδείξαμε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι η με-
γάλη πλειοψηφία του προσωπικού των Ε.Δ 
και των Σ.Α, προέρχεται από φτωχές λαϊ-
κές και αγροτικές οικογένειες και αντιμετω-
πίζουν πολλά προβλήματα, στην υπηρεσία, 
αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή. 
Είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει η λαϊκή οικογένεια και αυτά οφείλονται 
στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, 
που για δεκαετίες εφαρμόζουν όλες οι κυ-
βερνήσεις. 

Το 2019 το ΚΚΕ κατέθεσε 59 ερωτήσεις 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων, 22 ερωτήσεις για τη 
στρατευμένοι νεολαία, 21 για το προσωπι-
κό της Πυροσβεστικής, 6 για την Αστυνο-
μία και 5 για το Λιμενικό. Αυτές οι παρεμ-
βάσεις έγιναν μετά από αιτήματα που μας 
έδωσαν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι για τα 
προβλήματα που τους απασχολούν.

Τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση με 
τις περικοπές στους μισθούς, τις συντάξεις, 
την απλήρωτη υπηρεσία, την μη καταβο-
λή νυχτερινών, τις μεταθέσεις, την έλλειψη 
μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, στην ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη κ.α.

Το ΚΚΕ έχει υποστηρίξει τα δίκαια αιτή-
ματα των αξιωματικών και υπαξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, του προσωπικού 
των Σωμάτων Ασφαλείας και της στρατευ-
μένης νεολαίας. Η υποστήριξη αυτή έχει 
εκφραστεί με όλους τους τρόπους όπως 

ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, άρθρα και 
στη Βουλή με ερωτήσεις. 

Το Κόμμα μας αξιοποιεί κάθε βήμα που 
μπορεί να βάλει εμπόδια και να δυσκο-
λέψει τις κυβερνήσεις στην εφαρμογή της 
αντιλαϊκής πολιτικής. Οι κυβερνήσεις και 
μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναγκάζο-
νται να πάρουν θέση για τα προβλήματα 
και σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρξε μια 
ορισμένη ικανοποίηση των αιτημάτων που 
τέθηκαν, όπως η καταβολή των οδοιπορι-
κών εξόδων, ο περιορισμός της αναφώ-
νησης συνθημάτων με περιεχόμενο ρατσι-
στικό, αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα 
ύδρευσης που υπήρχαν σε στρατιωτικές 
μονάδες στον Έβρο, τη Σάμο και πλοία 
του Πολεμικού Ναυτικού, ο εξοπλισμός 
σίτισης - καθαριότητας, δρομολογήθηκε 
η διαδικασία απομάκρυνσης των φύλλων 
αμιάντου από στρατιωτικές μονάδες, υπο-
γράφτηκε η ανανέωση της σύμβασης του 
υπουργείου Άμυνας με το φαρμακευτικό 
σύλλογο Δωδεκανήσου. Επίσης υπήρξε μι-
κρή βελτίωση στις άσχημες συνθήκες που 
επικρατούσαν στην Πυροσβεστική Υπηρε-
σία του αεροδρομίου της Σαντορίνης και 
αναδείχτηκαν οι μεγάλες ευθύνες, σχετικά 
με τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα 
αεροδρόμια της Fraport. Επίσης τις άδικες 
πειθαρχικές διώξεις σε βάρος υπαλλήλων 
της Πυροσβεστικής που τελικά τέθηκαν 
στο αρχείο.  Ακόμη σημαντική ήταν η συμ-
βολή του ΚΚΕ, όπου με διαρκείς παρεμβά-
σεις του στη Βουλή το 2019 προσλήφθη-
καν οι 54 επιλαχόντες  από τον διαγωνισμό 
της Πυροσβεστικής του 2011.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει τον αγώνα του με 
όλους του τρόπους γι΄ αυτό ζητάει και τη 
συμβολή σας.

Η Επιτροπή για τις Ένοπλες Δυνάμεις
και τα Σώματα Ασφαλείας του ΚΚΕ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 
ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 

Εκ μέρους της Κ.Ε σας ευχόμαστε 
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με 
υγεία ευτυχία και ότι επιθυμείτε εσείς 

και οι οικογένειές σας.
Απευθυνόμαστε στους αξιωματικούς και 
υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, 
τη στρατευμένη νεολαία και το προσωπι-
κό των Σωμάτων Ασφαλείας, τονίζοντας: 
Έχετε κάθε δικαίωμα να οργανώνεστε και 
να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας.
Σταθερά στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα 
σας μέσα από τους αγώνες που αναπτύσ-
σει ο λαός και με παρεμβάσεις μας στο 
κοινοβούλιο. Απαιτούμε ιδιαίτερα: 
 Πλήρη αποκατάσταση των μισθών, συ-
ντάξεων ώστε να καλύπτονται οι σύγχρο-
νες ανάγκες σας. 
 Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 
σύνταξης και πλήρη εφαρμογή των απο-
φάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 Αμοιβή της νυχτερινής υπηρεσίας, των 
υπερωριών και των αργιών, όπως ορίζει 
η νομοθεσία για τους δημόσιους υπάλλη-
λους.
 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστι-
κών νόμων. 
 Κάλυψη με κρατική χρηματοδότηση του 
συνόλου των απωλειών των αποθεματι-
κών των ασφαλιστικών και των μετοχικών 
σας ταμείων.
 Κάλυψη των στεγαστικών αναγκών για 
τις οικογένειες των στελεχών που υπηρε-
τούν στην παραμεθόριο
 Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.

Σας καλούμε να σκεφτείτε και να προβλη-
ματιστείτε πάνω στις θέσεις του Κομμουνι-

στικού Κόμματος Ελλάδας.
Είναι αναγκαίο ιδιαίτερα στις μέρες αυτές, 
το εργατικό - λαϊκό και φιλειρηνικό κίνημα 
που παλεύει ενάντια στους πολέμους και 
το σύστημα που τους γεννά, να δυναμώ-
σει, να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις. 
Ως αξιωματικοί, υπαξιωματικοί των Ενό-
πλων Δυνάμεων και ως προσωπικό των 
Σωμάτων Ασφαλείας, έχετε κάθε συμφέ-
ρον να συμπορευτείτε με τον αγώνα του 
λαού μας για μια καλύτερη ζωή για εσάς 
και τις οικογένειές σας. 
Κανένας δεν πρέπει να εμποδίσει όσους 
αντιστέκονται στη σφαγή των συντάξεων, 
τις εργασιακές ανατροπές, τη φορολη-
στεία.
Να απομονώσετε ακόμα περισσότερο τη 
ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή και 
άλλους αντιδραστικούς υμνητές του Χίτ-
λερ, των Ταγμάτων Ασφαλείας, τους συ-
νεργάτες των καταχτητών της πατρίδας 
μας και των δικτατόρων. 
Ο γνήσιος λαϊκός πατριωτισμός δεν έχει 
καμία σχέση με τις επιδιώξεις των ΗΠΑ, 
του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε, που σπέρνουν τον πό-
λεμο και την καταστροφή στους λαούς και 
τη νεολαία, που στην πράξη δεν στηρίζουν 
ακόμη και κυριαρχικά δικαιώματα της χώ-
ρας μας.
Το ΚΚΕ θα συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις 
να παλεύει να λυθούν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζετε εσείς και οι οικογένειές σας.

Καλή δύναμη σε όλους 
και όλες σας. 
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3/1/2019

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετωπίζει το 401 Γενικό Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας. Οι μεγάλες ελλείψεις έχουν σαν συνέπεια να είναι ανενεργά τα έξι κρεβάτια για την 
ανάνηψη των καρδιοχειρουργημένων ασθενών. Ακόμη κλειστή λόγω έλλειψης προσωπικού παραμένει και η Μο-
νάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). 

Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων 
της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ. Όλες οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, υλοποιώντας αποφάσεις της Ε.Ε, συρρίκνωσαν τις δα-
πάνες υγείας στο όνομα της «δημοσιονομικής προσαρμογής». Διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο η εμπορευματο-
ποίηση της υγείας. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας:
1. Τι κονδύλια θα διατεθούν για την ολόπλευρη λειτουργία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθή-

νας;
2. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

του 401 ΓΣΝΑ;
3. Πότε θα λειτουργήσουν τα έξι κρεβάτια για την ανάνηψη των καρδιοχει ρουργημένων ασθενών;
4. Η κυβέρνηση θα αυξήσει τον αριθμό των εισαγομένων με τη διαδικασία πανελληνίων εξετάσεων, στις σχο-

λές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής;
5. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη και επέκταση της στρατιωτικής μονάδας 441 Αποθήκης 

Βάσης Υγειονομικού Υλικού, για την παραγωγή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ιατρικών εργαλείων κ.ά;

4/1/2019
Θέμα: Για τη χορήγηση Επιδόματος και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης.

Στα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων χορηγείται το Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος Β΄ του νόμου 4472/2017, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Πέρα από 
το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα: Β. 
Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελε-
χών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας».

Το Επίδομα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας δεν χορηγείται με ευθύνη της κυβέρνησης και στους Οπλίτες 
Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α). 

Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης εκτελούν και αυτοί τα καθήκοντά τους, όπως και τα μόνιμα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση ώστε να χορηγηθεί άμεσα το Επί-
δομα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, στο βαθμό που και αυτοί 
εκτελούν καθήκοντα ιδιαίτερης φύσης;

21/1/2019

Θέμα: Να επαναπροσληφθούν οι 39 επικουρικοί εργαζόμενοι υγειονομικοί 
στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής.

Η κατάσταση στα στρατιωτικά νοσοκομεία, λόγω ελλείψεων σε υγειονομικό προσωπικό είναι άσχημη για την 
υγεία των νοσηλευομένων. Αυτό άλλωστε διαπιστώθηκε και από την πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας του 
Κ.Κ.Ε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθήνας.

Η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, απέλυσε τους 39 επικουρι-
κούς υγειονομικούς, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να εφαρμόζει την πολιτική της εκ περιτροπής εργασίας και της ανακυκλούμε-
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νης ανεργίας, για την κάλυψη μέρους των αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και για όλα τα νοσοκομεία.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας:
1. Πότε η κυβέρνηση θα επαναπροσλάβει τους επικουρικούς εργαζόμενους στα στρατιωτικά νοσοκομεία;
2. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για την κάλυψη 

όλων των αναγκών των νοσοκομείων, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση;

24/1/2019

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, συνάντηση με τη διοίκη-
ση του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. 

Από τη συνάντηση προέκυψε ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω έλλειψης προσωπικού, που αφορούν τη 
λειτουργία του νοσοκομείου. 

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας εξυπηρετεί όχι μόνο το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, 
αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, τις οικογένειές τους και άλλους πολίτες. Υπάρχουν ελλείψεις σε ια-
τρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό - τεχνικό προσωπικό. 

Από τη διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ότι από τα προβλεπόμενα 1.800 άτομα 
εξειδικευμένου προσωπικού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, σήμερα εργάζονται στο νοσοκο-
μείο 1.540 άτομα. 

Ακόμη η μειωμένη χρηματοδότηση, δεν επιτρέπει την αποστολή επιστημονικού προσωπικού στο εξω-
τερικό για μετεκπαίδευση. Επίσης τα τελευταία χρόνια είναι σύνηθες το φαινόμενο να αποχωρεί το εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό, με τη συμπλήρωση των ελάχιστων αναγκαίων χρονικών υποχρεώσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί η πλήρης 
λειτουργία του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας; 

8/2/2019

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας.

Μετά από αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσω-
πείας του Κ.Κ.Ε με τη διοίκηση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας.

Από τη διοίκηση του νοσοκομείου έγινε εκτενής αναφορά για τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με 
τη χρηματοδότηση του νοσοκομείου και τις ελλείψεις που έχει σε ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό - 
τεχνικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου το 1/3 των κρεβατιών είναι μόνιμα 
κλειστά. Επισημάνθηκαν ελλείψεις που υπάρχουν σε ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Η κυβέρνηση αντί 
να προσλάβει το απαραίτητο μόνιμο υγειονομικό προσωπικό για τη στελέχωση των hot spot, επιλέγει την 
απόσπαση  υγειονομικών από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας, κάτι που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο 
την κατάσταση. 

Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας δεν διαθέτει παιδιατρική κλινική, ούτε και μαιευτική κλινική.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για τη λύση των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας; 

20/2/2019

Θέμα: Έλλειψη βασικών κανόνων υγιεινής στο 557 Μ/Π Τάγμα Πεζικού της Ξάνθης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο 557 Μ/Π Τάγμα Πεζικού της Ξάνθης εμφανίστηκαν για 2η φορά μέσα 
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στον τελευταίο μήνα ποντίκια στο χώρο που σιτίζονται! 
Επιπλέον, το πιο σοβαρό ζήτημα έχει να κάνει με το ότι παρά το πέρας αρκετών ημερών από την εμφά-

νιση των τρωκτικών, «δεν έχει γίνει ούτε απολύμανση, ούτε υγειονομικός έλεγχος», όπως αναφέρεται από 
τους φαντάρους.

Η διοίκηση, επίσης, προσπάθησε να αποτρέψει τους νέους στρατιώτες της μονάδας να παρουσιαστούν 
“παραπονούμενοι” στην αναφορά όπως προβλέπεται απ’ τον κανονισμό. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι 
στρατιώτες αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο προκειμένου να μην παίρνουν διαστάσεις σοβαρά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι φαντάροι κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Η Κυβέρνηση είναι ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν οι στρατευμέ-
νοι και μάλιστα είναι το δεύτερο κρούσμα που αφορά τους χώρους εστίασης και σίτισης των στρατευμένων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
• Tι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την άμεση απολύμανση των χώρων εστίασης και 

σίτισης της συγκεκριμένης μονάδας;
• Tι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την επίλυση των διαχρονικών προβλημάτων υγιει-

νής σε όλα τα στρατόπεδα της χώρας;

26/2/2019

Θέμα: «Για την επίλυση του προβλήματος στέγασης 
και συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων στα νησιά»

Στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαπιστώνεται ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα κατοικίας και ακόμα 
περισσότερο κατοικίας με προσιτό ενοίκιο από τους εργαζόμενους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία 
και όσους δεν είναι ντόπιοι. Το πρόβλημα αφορά τόσο τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο, όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης παρουσιάζεται οξύτερο σε νησιά με τουριστική κίνηση. 

Με βάση τους Νόμους 4368/2016 και 4483/2017 η Περιφέρεια και κάποιοι Δήμοι, επιδοτούν τη διαμονή 
γιατρών, αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων, χωρίς όμως, με τον τρόπο αυτό, να καλύπτονται πλήρως 
οι ανάγκες ακόμη και των κατηγοριών αυτών σε όλα τα νησιά. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα παραμένει 
εξίσου έντονο στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που ενδεικτικά περι-
λαμβάνουν, εκτός από ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και Σώματα Ασφαλείας, στρατιωτικούς, δημοτικούς 
υπαλλήλους, μόνιμους εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους Πολιτικής Αεροπορίας, κ.ά. Τα ποσοστά κάλυψης για 
τη δημιουργία κατοικιών για τους στρατιωτικούς, παραμένουν χαμηλά. Προβλήματα επίσης δημιουργεί στο 
λαό των νησιών και η έλλειψη τοπικής ιατροδικαστικής υπηρεσίας, υποβάλλοντάς τον σε επιπλέον οικονομι-
κή αφαίμαξη και ψυχολογική επιβάρυνση. 

Η κατάσταση αυτή αποθαρρύνει άτομα αντίστοιχων ειδικοτήτων στο να ανταποκρίνονται στις προκη-
ρύξεις θέσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών. Η όλη κατάσταση εγκυμονεί 
κινδύνους για το λαό των νησιών, αλλά και για τα εκατομμύρια επισκεπτών το καλοκαίρι.

Η επιβάρυνση των ίδιων των εργαζομένων είναι τεράστια. Όσοι, από αυτούς αποφασίσουν, να κάνουν 
το βήμα να εργαστούν στα νησιά, ή μετατίθενται υποχρεωτικά, αντιμετωπίζουν αφενός ένταση της δουλειάς 
από την υποστελέχωση και τη συνεχή αύξηση των αναγκών και αφετέρου άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι γιατροί και νοσηλευτές, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν κατακόρυφα αυξημένα περιστατι-
κά κατά την τουριστική περίοδο, διαμένουν αντίστοιχα σε θαλάμους που προορίζονται για ασθενείς και τρεις 
– τρεις, τέσσερεις – τέσσερεις σε ακατάλληλα δωμάτια (Σαντορίνη). Εργαζόμενοι πάλι άλλων κατηγοριών 
κοιμούνται στις παραλίες, ή στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. 

Εκεί που υπάρχει παντελής κρατική αδιαφορία είναι σε ότι αφορά τους εργαζόμενους εποχιακά, σε επαγ-
γέλματα γύρω από τον τουρισμό, με την εντατικοποίηση της δουλειάς σε 10 - 12ωρο ωράριο, σε συνδυασμό 
με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης το υπόλοιπο 24ωρο. 

Το ΚΚΕ δεν συμφωνεί οι ανάγκες να καλύπτονται μέσω της Τοπικής Διοίκησης, χωρίς να την απαλλάσσει 
από τις ευθύνες της. Έχει αναλάβει αρμοδιότητες, χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια από την κυβέρνηση. Έτσι 
-και οι δυο τους- καταλήγουν μέσα από την τοπική φορολογία, να φορτώνουν όλο και νέα βάρη τον νησιω-
τικό λαό, σαν να μην είναι ήδη υπεραρκετά όσα πληρώνει στην εφορεία. 
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ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, Τουρισμού, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να επιλύσει το πρόβλημα κατοικίας και της 
γενικότερης διαβίωσης των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα νησιά της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει μάλιστα της ερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου;

26/2/2019

Θέμα: Ελληνικη Βιομηχανία Οχημάτων «ΕΛ.ΒΟ. Α.Β.Ε.»

Τον Απρίλη του 2018 σημειώναμε, σε σχετική Ερώτηση μας (5072/13.4.2018), ότι: «H συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τη συνέχιση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης της ΕΛΒΟ, επιταχύνει την πορεία εκποίησης 
και διάλυσης της επιχείρησης, που έχουν χαράξει οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, μαζί με την τρόικα 
(ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ). Καλεί τους εργαζόμενους, ενώ πρόκειται με ευθύνη της το αμέσως επόμενο διάστημα να μεί-
νουν για ακόμη μία φορά απλήρωτοι, να προσυπογράψουν αυτήν την πολιτική της, θέτοντάς τους το δίλημμα να 
διαλέξουν ανάμεσα στη «Σκύλλα» της προωθούμενης ιδιωτικοποίησης και της «Χάρυβδης» του λουκέτου και της 
εκποίησης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Αξιοποιεί στα διαλυτικά της σχέδια για την 
πολεμική βιομηχανία και ως «τυρί στην φάκα» υποτιθέμενες μετατάξεις σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.»

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την υπαγωγή της ΕΛΒΟ σε καθεστώς “εκκαθάρισης εν λειτουργία”, και παρά 
τις προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης για σταμάτημα της, συνεχίζει στο δρόμο των προκατόχων της, 
δηλαδή της απαξίωσης της ΕΛΒΟ. Η απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε 
στις 31 Δεκέμβρη 2018, για τη μετάταξη σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καλεί εκβιαστικά τους 
εργαζόμενους να δηλώσουν τις θέσεις επιλογής τους μέχρι τέλη Φλεβάρη.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται να ολοκληρώσει μια προδιαγεγραμμένη πορεία σε βάρος της ίδιας της ΕΛΒΟ, των 
εργαζομένων της, αλλά και της Άμυνας της χώρας, είτε μέσω της εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της, 
είτε μέσω της ιδιωτικοποίησης της, χωρίς εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα.

Αποτελεί μια εξέλιξη που είναι το νομοτελειακό αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής άρχουσας τάξης 
- κυβέρνησης - ΕΕ για την πολεμική βιομηχανία, που στοχεύει στη βελτίωση της θέσης των μεγάλων ευρω-
παϊκών ομίλων παραγωγής πολεμικού εξοπλισμού, ώστε από τη μία να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά 
τους στη διεθνή αγορά και από την άλλη να αναβαθμιστεί η πολεμική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με βασικό όπλο την επιτάχυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της πολεμικής βιομηχανίας στους 
μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους. Η πορεία και η απαξίωση της ΕΛΒΟ, που είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με τις 
εξελίξεις, έρχεται σε μια περίοδο κρίσιμη για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και των ελληνικών κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζει νέα μεγάλα πακέτα 
πολεμικού εξοπλισμού, υλικού, προκρίνοντας ήδη, στα πλαίσια των δεσμεύσεων της χώρας στην ΕΕ και στο 
ΝΑΤΟ που υπαγορεύουν το προς αγορά στρατιωτικό υλικό με βάση τη συμμετοχή της χώρας στους επιθετι-
κούς σχεδιασμούς του στην περιοχή, εισαγωγή μεγάλης ποσότητας νέων πολεμικών εξοπλισμών από τις ΗΠΑ.

Είναι δεδομένο ότι η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων είναι μια τεράστια βιομηχανία με έμπειρο εργατικό 
δυναμικό, με μεγάλες και χρήσιμες υποδομές για να στηρίξει την άμυνα της χώρας, με την παραγωγή οχη-
μάτων για στρατιωτικούς σκοπούς και για άλλες χρήσεις σε καιρό ειρήνης, ότι το πρόβλημα της εγχώριας 
αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι τεχνικό.

Σε πλήρη αντιδιαστολή με το σημερινό ρόλο του υπεργολάβου, του υποκατασκευαστή μονοπωλιακών 
ομίλων, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαθέτει σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες που θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν πολλαπλά, εξασφαλίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα, φθηνά και ποιοτικά οχήματα παντός τύπου, συμβάλλοντας στην ανεξαρτησία της 
χώρας. Η φιλολαϊκή όμως αξιοποίηση των εγχώριων παραγωγικών δυνατοτήτων, η κατοχύρωση και υπερά-
σπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού, η διασφάλιση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας φαίνεται 
ότι δεν χωρούν και δεν εντάσσονται στις φιέστες της κυβέρνησης, αποκαλύπτουν την προσπάθεια εξαπάτη-
σης των εργαζόμενων με τα περί «Δίκαιης Ανάπτυξης», αλλά προϋποθέτουν ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο 
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
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ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:
• Να σταματήσει άμεσα η ειδική εκκαθάριση - ιδιωτικοποίηση - εκποίηση της ΕΛΒΟ ΑΒΕ και γενι-

κότερα η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων στην αμυντική βιομηχανία και να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας. Να οριστεί διοίκηση και να ανατεθούν άμεσα προγράμματα για 
κατασκευή - ανακατασκευή οχημάτων στρατιωτικού, πολιτικού και τομέα ασφάλειας.

• Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζόμενων, των θέσεων 
εργασίας όλων των εργαζόμενων, με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους καθώς και τη 
διασφάλιση των αντίστοιχων δικαιωμάτων των συνταξιούχων της εταιρείας.

• Την ανατροπή της ευρωενωσιακής πολιτικής απελευθέρωσης της αμυντικής βιομηχανίας, που 
σημαίνει περαιτέρω απαξίωση και στο βάθος λουκέτο για την ΕΛΒΟ αλλά και το σύνολο των πολεμι-
κών βιομηχανιών.

•  Τη δραστική μείωση των εισαγωγών και την κατάργηση των πολεμικών δαπανών για σχεδια-
σμούς του ΝΑΤΟ και ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με γνώμονα τις ανάγκες άμυνας 
του ελληνικού λαού και τη γεωγραφία του ελλαδικού χώρου.

1/3/2019

Θέμα: Προβλήματα στη χορήγηση ειδών ιματισμού 
στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, το προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με τα χορηγούμενα είδη ιματισμού - 
υπόδησης. Αυτά οφείλονται στη μη χορήγηση από την υπηρεσία του ιματισμού που δικαιούται και στη μη 
καταλληλότητά τους για τις ειδικές υπηρεσιακές συνθήκες. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναγκάζο-
νται μπροστά στην αδιαφορία της κυβέρνησης να αναζητούν λύσεις για την αντικατάσταση του ιματισμού 
σε καταστήματα με δικά τους έξοδα. Αυτό αποτελεί πρόσθετο κόστος στο εισόδημά τους και επιδεινώνει την 
ήδη δύσκολη οικονομική τους  κατάσταση που είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης.

Επίσης η αγορά ιματισμού απαραίτητου στην υπηρεσία από το εμπόριο, πολλές φορές δεν ανταποκρί-
νεται στις προδιαγραφές που απαιτεί ο σχετικός εξοπλισμός για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την έγκαιρη και απρόσκο-
πτη χορήγηση ειδών ιματισμού που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές εφαρμογής των μέτρων Υγείας 
και Ασφάλειας στην υπηρεσία.

1/3/2019

Θέμα: Μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 
που έχουν την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα 
για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα 
κοινωνικά προβλήματα», προβλέπονται μια σειρά από διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για τους στρα-
τιωτικούς που έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑμεΑ, όπως: εκτέλεση υπηρεσιών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση ή 
απαλλαγή από όλες τις υπηρεσίες, συμμετοχή στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, 
κ.ά.

Ωστόσο στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που με 
δικαστική απόφαση έχει την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτή την περίπτωση με 
αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα και στρςατιωτικοί που εμπίπτουν 
σ΄ αυτή την περίπτωση.

Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και να συμπεριλάβει και αυτούς τους στρατιωτικούς 
που έχουν την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ.
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ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να υπάρξει η αντίστοιχη 
μέριμνα και για τους στρατιωτικούς που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ.

5/3/2019

Θέμα: Για την ιατρική περίθαλψη των στρατευμένων και 
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λήμνο.

Η κατάσταση με την ιατρική κάλυψη στο νησί της Λήμνου είναι άσχημη. Σε πολλές στρατιωτικές μονάδες 
δεν υπάρχει γιατρός, ενώ στο Σταθμό Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) οι γιατροί δεν επαρκούν. Ακόμη οι συνθήκες 
διαβίωσης σε πολλές μονάδες, δεν είναι καλές, διότι δεν υπάρχει ζεστό νερό, επαρκής θέρμανση στους 
θαλάμους. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, ασθένειες όπως γρίπη, κρυολόγημα να μην μπορούν να αντι-
μετωπιστούν εύκολα.

Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δεδομένου ότι είμαστε σε περίοδο έξαρσης της 
γρίπης, με δεκάδες νεκρούς σε ολόκληρη τη χώρα. 

Την ίδια ώρα το νοσοκομείο της Λήμνου υπολειτουργεί με πολλές ειδικότητες να λείπουν, όπως αναισθη-
σιολόγος, παθολόγος, γυναικολόγος, ενώ δεν λειτουργεί Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Την άσχημη 
αυτή κατάσταση έχουν αναδείξει μαζικοί φορείς και σωματεία της Λήμνου, ενώ το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει 
φέρει το θέμα στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί λύση. Χρειάζεται άμεσα, η πρόσληψη του απαραίτη-
του ιατρικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για:
• Τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης των στρατευμένων και του προσωπικού των Ενόπλων Δυ-

νάμεων στη Λήμνο;
• Την πλήρη εμβολιαστική κάλυψη όλων των στρατευμένων και του προσωπικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων, για την προστασία από την έξαρση της γρίπης;

5/3/2019

Θέμα: Τεχνικοί Ασφαλείας και Ιατροί Εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), διαπιστώνο-
νται προβλήματα στην εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στην υπηρεσία, σύμφωνα με τη νομο-
θεσία. Επισημαίνει ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες ελέγχου και τήρησης των προβλεπόμενων, σχετικά με 
την Υγιεινή και Ασφάλεια στην υπηρεσία, είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας. Η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) θεωρεί αναγκαίο, μετά από τις αναφορές μελών Ενώσεων, 
ότι υφίσταται σοβαρή ανάγκη επανεξέτασης των παροχών Υγιεινής και Ασφάλισης στην Εργασία σε διά-
φορα επίπεδα. Ακόμη θέτει το ερώτημα εάν ο υπάρχον αριθμός Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας 
είναι ικανοποιητικός, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη τήρηση έστω των προβλεπόμενων από 
τη νομοθεσία, στις μονάδες και τα πλοία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία ο νόμος 3850/2010 στο άρθρο 2 προβλέπει ότι: «Οι 
διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμά-
των ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς 
ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εξα-
σφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων 
διατάξεων».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ζητήσει με την υπ. αρ. 7649/5-7-2018 Ερώτησή του, με θέμα: 
«Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις Στρατιωτικές Μονάδες», την εφαρμογή έστω των προβλεπόμενων 
από το νόμο 3850/2010, σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχει το-
νίσει την αναγκαιότητα οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών, να συμμετέχουν στις 
Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) των Στρατιωτικών Μονάδων/Υπηρεσιών, και 
στα αντίστοιχα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας ή Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας αυτών. 
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Η κυβέρνηση στην παραπάνω ερώτηση απάντησε: «Οποιαδήποτε συμμετοχή αντιπροσώπων των ενώ-
σεων στρατιωτικών στα τμήματα αυτά θα αποτελούσε ανάμειξη των σωματείων και των μελών τους σε θέ-
ματα δομής και διοίκησης των Μονάδων, ενέργεια που απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με την παράγραφο 8, 
εδάφιο γ του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 
26 του ν.4494/2017, όπου σαφέστατα αναφέρεται και ισχύει ο περιορισμός στις ενώσεις των στρατιωτικών 
«να αναμειγνύονται με οποιανδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και Διοίκησης, οργάνω-
σης ή δομή εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων»».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας:
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρχει επαρκείς αριθμός σε γιατρούς εργασίας 

και τεχνικούς ασφαλείας για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, όπως για παράδειγμα 
την πλήρη εμβολιαστική κάλυψη όλου του προσωπικού.

• Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθ-
μιων ενώσεων στρατιωτικών, να συμμετέχουν στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού 
των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών.

27/3/2019

Θέμα: Για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
σε στρατόπεδα της Ξάνθης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα συνεχίζεται η άθλια κατάσταση σε στρατόπεδα της Ξάνθης με παντελή έλ-
λειψη των κανόνων υγιεινής. Μετά και την πρόσφατη ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ για την εμφάνιση πο-
ντικών στο 557 Μ/Π Τάγμα Πεζικού στη Ξάνθη, νέα περιστατικά στο ΚΑΑΥ Κεραμωτής και το στρατόπεδο 
“Αποστολίδη” έρχονται στη δημοσιότητα. 

Τα περιστατικά αυτά, παρά τις όποιες βεβαιώσεις της κυβέρνησης, φανερώνουν την πραγματικότητα 
που αντιμετωπίζουν στρατευμένοι και στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων καθημερινά.

Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να εμπαίζει τους στρατευμένους και οφείλει να ικανοποιήσει το αί-
τημα τους για κανόνες υγιεινής και σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
τους. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την ολο-
κληρωτική λύση των αναφερθέντων περιστατικών;

29/3/2019

Θέμα: Για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των στρατευμένων, 
των στρατιωτικών και των οικογενειών τους στις εκλογές.

Όπως είναι γνωστό, οι στρατευμένοι καθώς και το μόνιμο προσωπικό που υπηρετούν μακριά από τον 
τόπο καταγωγής τους αναγκάζονται να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να μετακινούνται από τις μονάδες 
τους, ώστε να ψηφίσουν. 

Μπροστά στις εκλογές, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των 
στρατιωτών, των μονίμων στελεχών και των οικογενειών τους, για να μπορέσουν ανεμπόδιστα να ασκή-
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Οικονομικών, 
τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση:

• Για την αποκλειστικά δωρεάν μετακίνηση των στρατιωτών, των μονίμων στελεχών και των οι-
κογενειών τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, από και προς όλες τις περιοχές της 
χώρας και με όλα τα μέσα (πλοία, λεωφορεία, τραίνα, αεροπλάνα).
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• Για να εξασφαλιστεί για όλους τους παραπάνω η δωρεάν – ελεύθερη διέλευση από όλους τους 
σταθμούς διοδίων της χώρας,  τόσο κατά τις ημέρες ψηφοφορίας (26 Μάη και 2 Ιούνη) όσο και δύο 
ημέρες πριν και μετά από αυτές.

8/4/2019

Θέμα: Χορήγηση Ειδικής Άδειας μετ΄ αποδοχών στο στρατιωτικό προσωπικό που απασχολείται 
σε ακτινολογικά ή ραδιολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΕΣΠΕΕΧ), η κυ-
βέρνηση ψήφισε το νόμο 4600/2019 με θέμα: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου 
Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεο-
πλασιών και λοιπές διατάξεις». 

Στο άρθρο 99 παράγραφος 1, του σχετικού νόμου αναφέρεται ότι: «αναφορικά με την επιπρόσθετη 
ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό 
του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χει-
ριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του 
τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων του 
Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολο-
γίας - Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα 
στρατιωτικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στα εργαστήρια των στρατιωτικών νοσοκομείων, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Ένωσης Στρα-
τιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, εργάζεται και στρατιωτικό προσωπικό, χωρίς να λαμβάνει την 
αντίστοιχη άδεια που λαμβάνει το πολιτικό προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο αντί-
στοιχων ειδικοτήτων στρατιωτικό προσωπικό που εργάζεται σε χώρους υγειονομικής ή νοσοκομειακής 
περίθαλψης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (στρατιωτικά νοσοκομεία, ΝΙΜΤΣ, κ.α.), δεν 
χορηγείται η προαναφερόμενη επιπρόσθετη ειδική άδεια μετ’ αποδοχών, αντίστοιχη της απολαβής του 
πολιτικού προσωπικού. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας: 
Τι μέτρα προτίθεται να θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση απαλοιφή της διάκρισης ανάμεσα στο 

πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό της ίδιας ειδικότητας και απασχόλησης, σε χώρους υγειονομικής ή 
νοσοκομειακής περίθαλψης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας;  

10/4/2019

Θέμα: Απαίτηση καταβολής ενοικίου για τη στέγαση των Ενώσεων Στρατιωτικών
 εντός στρατοπέδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.Π.Ε.ΚΑΣ), 
γνωστοποιούν ότι τους κοινοποιήθηκε έγγραφο - απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής 
Άμυνας (πρακτικό υπ΄ αριθ 13/11/01/2019/ΔΕ/ΤΕΘΑ). 

Με βάση την απόφαση αυτή τους γνωστοποιείται ότι οι εγκρινόμενες παραχωρήσεις χώρων εντός στρα-
τοπέδων στις Ενώσεις Στρατιωτικών για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, θα πραγματοποιού-
νται με μηνιαία καταβολή ποσού ύψους πενήντα ευρώ για χώρους εντός συμβατικών κτηρίων και ποσού 
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ύψους τριάντα πέντε ευρώ, για χώρους σε λοιπές κατασκευές.
Σύμφωνα με τον ν.4494/2017 που θεσμοθετείτε ο συνδικαλισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις, προβλέπεται η 

δυνατότητα παραχώρησης χώρων εντός στρατοπέδων. 
Η ύπαρξη γραφείων των ενώσεων εντός στρατοπέδων διευκολύνει τη λειτουργία των ενώσεων.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση 
για δωρεάν στέγαση των γραφείων των Ενώσεων Στρατιωτικών εντός των στρατοπέδων.  

10/4/2019

Θέμα: Πυρκαγιά στο Χ.Υ.Τ.Α Ξάνθης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η πυρκαγιά που 
ξέσπασε στο Χ.Υ.Τ.Α της Ξάνθης, την Παρασκευή 29 Μάρτη 2019, κατακαίοντας τόννους απορριμάτων, 
δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στο προσωπικό των στρατιωτικών μονάδων που βρίσκονται πλησίον 
του Χ.Υ.Τ.Α, αλλά και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, εισπνέοντας τα παράγωγα της καύσης των 
απορριμάτων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τι μέτρα θα πάρει η κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε βάρος της υγείας του προσωπικού των στρατοπέδων που 
βρίσκονται πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α, αλλά και της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής;

28/5/2019

Θέμα: Χορήγηση επιδόματος πυροτεχνουργών.

Σύμφωνα με έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διαπιστώνεται ότι 
υφίσταται διαφορά σε βάρος των πυροτεχνουργών του Στρατού Ξηράς και των οπλουργών με εξειδίκευση 
πυροτεχνουργού της Πολεμικής Αεροπορίας που εκτελούν εργασίες επιθεώρησης, ανασκευής, εξουδετέ-
ρωσης, καταστροφής και αποστρατικοποίησης πυρομαχικών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνουν ότι η επικινδυνότητα της εργασίας καταστροφής άχρηστων, επικίνδυ-
νων και δυσλειτουργούντων πυρομαχικών με έκρηξη, οφείλεται στην ίδια τη διαδικασία καταστροφής και 
όχι στον τόπο που αυτή πραγματοποιείται. Με το ισχύον καθεστώς δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο χώρο, 
παρά στην ίδια την εργασία. Τονίζουν μάλιστα ότι η ενασχόληση με τον τομέα των πυρομαχικών, αποτελεί 
επικίνδυνη εργασία και ενέχει ιδιαίτερο άγχος, ανασφάλεια και φόβο για την ίδια τη σωματική ακεραιότητα 
του ατόμου, χωρίς αυτή να αποζημιώνεται και κυρίως εξ αιτίας αυτής να χορηγείται πρόωρη συνταξιο-
δότηση, με αναγνώριση του χρόνου της εργασίας τους συνταξιοδοτικά στο διπλάσιο, όπως ισχύει με τους 
ναρκαλιευτές, ιπταμένους, βατραχανθρώπους κλπ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας:
• Προτίθεται η κυβέρνηση, να αυξήσει το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης για καταστροφή πυ-

ρομαχικών, ανεξάρτητα του χώρου καταστροφής, για τους πυροτεχνουργούς του Στρατού Ξηράς και 
τους οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού της Πολεμικής Αεροπορίας;

• Προτίθεται η κυβέρνηση, να θεσπίσει επίδομα επικίνδυνης, ανθυγιεινής και επαυξημένης ευθύνης 
στους πυροτεχνουργούς των Ενόπλων Δυνάμεων για εργασίες επιθεώρησης και ανασκευής πυρομα-
χικών ύψους όχι μικρότερου της ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση του μόνιμου στρατιωτικού 
προσωπικού ανά ημέρα;

• Προτίθεται η κυβέρνηση, να αναγνωρίσει την εργασία των πυροτεχνουργών του Ενόπλων Δυνάμε-
ων, με συντάξιμο χρόνο στο διπλάσιο, όπως ισχύει με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους που εκτελούν 
επικίνδυνη εργασία (ιπταμένους, ναρκαλιευτές, βατραχανθρώπους κλπ);
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28/5/2019

Θέμα: Έκλεισαν κρεβάτια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ).

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ ανακοίνωσε το κλείσιμο έξι κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ), λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση 
τον ήδη ανεπαρκή αριθμό κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας, τομέα κρίσιμο για την αποκατάσταση 
της υγείας των ασθενών.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των προηγούμενων της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ είναι μεγάλες, 
διότι παραμένει κλειστό το 25% των κρεβατιών των δημόσιων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, ενώ ακόμη 
κι αν λειτουργούσαν όλα τα κρεβάτια, ο αριθμός τους (750) απέχει πολύ από τις πραγματικές ανάγκες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικολόγων, η χώρα χρειάζεται περίπου 3.000 κρεβά-
τια ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, από τα νοσοκομεία της χώρας λείπουν τουλάχιστον 7.000 γιατροί. Τα παραπάνω 
στοιχεία, αποκαλύπτουν την εκρηκτική κατάσταση που κυριαρχεί στο χώρο της Υγείας, ως αποτέλεσμα της 
πολιτικής των περικοπών στο χώρο της υγείας και της εμπορευματοποίησής της.

Άμεσα απαιτείται με ευθύνη της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την 
πρόσληψη όλου του αναγκαίου αριθμού ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού με μόνιμη σχέση 
εργασίας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη σης, προκειμένου να λειτουργήσουν τα κρεβάτια της ΜΕΘ 
του ΝΙΜΙΤΣ 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να λειτουρ-
γήσουν τώρα τα έξι κρεβάτια εντατικής θεραπείας που έκλεισε στο ΝΙΜΙΤΣ;

31/5/2019

Θέμα: Να μην απολυθούν οι επικουρικοί εργαζόμενοι υγειονομικοί 
στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής.

Έπειτα από την ερώτησή μας 4947/21-1-2019, επανερχόμαστε με νέα ερώτηση σχετικά με το ζήτημα 
των επικουρικών εργαζόμενων υγειονομικών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από την 1η Υγειονομική Περιφέ-
ρεια με σύμβαση και είχαν κατανεμηθεί σε στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής, καθότι σήμερα, 31/05/19, 
απολύονται.

Πρόκειται για νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές που 
καλύπτουν μόνιμες ανάγκες στα στρατιωτικά νοσοκομεία 414 Νοσημάτων Πεντέλης, 251 Αεροπορίας, 
Ναυτικό Νοσοκομείο και 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης που παρά την άσχημη κατάσταση στα στρατιωτικά νοσοκο-
μεία, λόγω ελλείψεων σε υγειονομικό προσωπικό, εφαρμόζει την πολιτική της εκ περιτροπής εργασίας και 
της ανακυκλούμενης ανεργίας για την κάλυψη ενός μέρους των αναγκών, τόσο σε βάρος των εργαζομένων, 
που εδώ και χρόνια είναι σε συνεχή ανασφάλεια για το αν και για πόσο θα παραταθεί η σύμβασή τους, όσο 
και σε βάρος της υγείας των νοσηλευομένων.

Αυτό που απαιτείται είναι η μονιμοποίηση όλων όσοι εργάζονται ως επικουρικοί, για το οποίο δεν έχει 
παρθεί κανένα μέτρο, όπως και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να 
καλύπτονται οι ανάγκες σε μόνιμη βάση. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου:
• Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος επικουρικός στα στρατιωτικά νοσοκομεία και να μονιμο-

ποιηθούν;
• Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για 

την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων;



21

26/8/2019

Θέμα: Μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν 
την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ με δικαστική απόφαση.

Υπάρχουν οικογένειες στρατιωτικών που αντιμετωπίζουν οξυμμένα προβλήματα, αφού με δικαστική 
απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, όπως γονείς, αδελφό ή αδελφή. Γι΄ αυτούς δεν υπάρ-
χει πρόβλεψη από το νόμο, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα οι 
στρατιωτικοί που εμπίπτουν σ΄ αυτή την περίπτωση.

Ωστόσο στο Ν. 4909/2019, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και στην Υπουργική Απόφαση Φ.Ε.Κ Τ.Β 1139/2011, «Διοι-
κητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα», προβλέπονται μια σειρά από διοικητικά και 
άλλα ευεργετικά μέτρα για τους στρατιωτικούς που έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑμεΑ, όπως: εκτέλεση υπηρεσιών 
που δεν απαιτούν διανυκτέρευση ή απαλλαγή από όλες τις υπηρεσίες, συμμετοχή στις ασκήσεις μόνο εάν 
αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, κ.α. Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων, που με δικαστική απόφαση έχει την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ, όπως γονέας, αδελφό ή 
αδελφή. 

Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και να συμπεριλάβει και αυτούς τους στρατιωτικούς 
που έχουν την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ με δικαστική απόφαση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, για να υπάρξει η αντίστοιχη 
μέριμνα και για τους στρατιωτικούς, που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου ΑμεΑ.

26/8/2019

Θέμα: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στρατιωτικών. 

Σύμφωνα με το νόμο 4609/2019, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολο-
γίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», δίνεται η δυνατότητα με το άρθρο 11 του σχετικού 
νόμου,»Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης», το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να αναγνωρίσει πέντε 
επιπλέον συντάξιμα χρόνια, σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό προσδιορισμό, που 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει.

Ωστόσο στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο, το κό-
στος, την επιλογή της πενταετίας και τη δυνατότητα αναγνώρισης του δικαιώματος αυτού, ακόμη και μετά 
την αποστρατεία τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτη-
μάτων των στρατιωτικών;

3/9/2019

Θέμα: Ανανέωση σύμβασης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Δωδεκανήσου.

Με ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου γνωστοποιεί στους Σχηματισμούς της 
Δωδεκανήσου ότι από 01/09/2019 παύει την προμήθεια φαρμάκων στους υπηρετούντες στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό,  λόγω λήξης της σχετικής σύμβασης και τη μη ανα-
νέωσή της μέχρι σήμερα.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρε-
τούν στα Δωδεκάνησα, ανατρέποντας την προβλεπόμενη, μέχρι λήξης της σύμβασης, ισχύουσα διαδικασία 
προμήθειας φαρμάκων.
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ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ  οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση 
υπογραφή σύμβασης για την απρόσκοπτη χορήγηση φαρμάκων στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Δωδεκάνησα ή όπου αλλού υφίσταται παρόμοιο πρόβλημα;

3/9/2019

Θέμα: Μεταθέσεις προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω των συχνών μεταθέσεων ή μετακινήσεών 
τους, για υπηρεσιακές ανάγκες, αντιμετωπίζουν δυσμενείς επιπτώσεις, οικονομικές και άλλες, στον οικογε-
νειακό προγραμματισμό τους.

Τα προβλήματα αυτά επιδεινώνονται σε συνθήκες αδυναμίας συνυπηρέτησης συζύγων, όπου ο/η σύ-
ζυγος εργάζεται.  

Οι οικογένειες των στρατιωτικών αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα όπως: εξεύρεση κατοικίας και 
ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια, ειδικά σε μέρη που παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση. Πρόσθετα προ-
βλήματα δημιουργούνται με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών, την εξεύρεση παιδικών 
σταθμών και νηπιαγωγείων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατοικίας, οικονομικών, 

συνυπηρέτησης, εκπαίδευση τέκνων που συναντούν οι στρατιωτικοί λόγω των συχνών μεταθέσεων – 
μετακινήσεων;

• Ποιο είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  κατασκευής κατοικιών για τους στρα-
τιωτικούς για το 2020;

• Τι ποσοστό του προσωπικού καλύπτεται με κατοικίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας; 

6/9/2019

Θέμα: Ημερολόγιο - ατζέντα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Στην Ελληνική Δύναμη της Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), κυκλοφορεί ημερολόγιο - ατζέντα έτους 2019, έκδοση του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, όπου ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνονται αποφθέγματα - ρητά των ναζιστών 
Χίτλερ και Γκαίμπελς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σε στρατόπεδα υπάρχουν αποφθέγματα - ρητά  ναζιστών. Η κατάσταση 
αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία και η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλη. 

Πρόκειται για προσπάθεια που στόχο έχει να αλλοιώσει τα ναζιστικά - δολοφονικά χαρακτηριστικά τους, 
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και να δηλητηριάσει τη συνείδηση της στρατευμένης νεολαίας. 

Οι ναζιστές - εγκληματίες είναι καταδικασμένοι στη συνείδηση του λαού μας. Έχουν μπει στα σκουπίδια 
της ιστορίας, για τα εγκλήματα που έκαναν σε βάρος του λαού μας και άλλων λαών την περίοδο της ναζι-
στικής κατοχής και είναι απαράδεκτη κάθε προσπάθεια προβολής τους.

Ο λαός έδωσε ηρωικές μάχες ενάντια στους ναζιστές και τους ντόπιους συνεργάτες τους,  με χιλιάδες 
νεκρούς στην Εαμική Αντίσταση. 

Η κυβέρνηση πρέπει τώρα να αποσύρει από τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων το συγκεκριμένο ημε-
ρολόγιο - ατζέντα και να μην επιτρέψει στο εξής την εμφάνιση ανάλογων φαινομένων, με σαφή στόχο των 
εξαγνισμό των ναζιστών, αλλά και των απογόνων τους, με όποια μορφή και τρόπο εμφανίζονται, αυτά τα 
εγκληματικά αποβράσματα, όπως η Χρυσή Αυγή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση απόσυρση του 
συγκεκριμένου ημερολογίου και την εξάλειψη ανάλογων  φαινομένων;
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10/9/2019

Θέμα: Καθιέρωση επιδόματος στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σχετικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
συναντάει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στην προσπάθεια εξεύρεσης κατοικίας στον τόπο μετά-
θεσής τους, λόγω του ιδιότυπου καθεστώς, το οποίο τα αναγκάζει να αναζητούν κατοικία σχεδόν κάθε δύο 
χρόνια .

Τα προβλήματα αυτά οξύνονται ακόμη περισσότερο, λόγω του εκτεταμένου φαινομένου της βραχυχρό-
νιας μίσθωσης κατοικιών σε τουριστικές περιοχές, καθώς και της ύπαρξης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, 
αφού η σπουδάζουσα νεολαία αναζητά και αυτή κατοικία προς ενοικίαση. Όλα αυτά όχι μόνο έχουν μειώ-
σει τον αριθμό των προς ενοικίαση κατοικιών, αλλά έχουν συμβάλλει ώστε στις λίγες υπάρχουσες κατοικίες, 
το ενοίκιο να παρουσιάζει υπερβολική αύξηση, με αποτέλεσμα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μην 
έχουν την οικονομική δυνατότητα ανταπόκρισης σε τόσο υψηλά ενοίκια. Αρκετοί μάλιστα από το προσω-
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν την πρόσθετη επιβάρυνση στο μισθό τους, για την αποπληρωμή του 
δανείου που έχουν πάρει για αγορά πρώτης κατοικίας, με δεδομένο μάλιστα ότι ο μισθός τους με ευθύνη 
των κυβερνήσεων της Ν.Δ και του ΣΥΡΙΖΑ έχει περικοπεί λόγων των αντιλαϊκών πολιτικών που έχουν εφαρ-
μόσει.

Την κατάσταση επιδεινώνει ακόμη περισσότερο η αδιαφορία των κυβερνήσεων να υπάρξει μέριμνα για 
τη χορήγηση επιδόματος στέγασης στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο νόμος 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74), σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος στέγασης για νοικοκυριά που δι-
αμένουν σε μισθωμένη κατοικία, δεν συμπεριέλαβε τις οικογένειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.  
Στο άρθρο 3 του σχετικού νόμου αναφερόταν ότι η δαπάνη για τη χορήγηση του επιδόματος θα καλύπτεται 
από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 600.000.000 εκ. ευρώ.

Ωστόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση, τρέχοντος έτους, ΦΕΚ 792 τ.2, 6 Μάρτη 2019, «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης», η οποία και αυτή δεν 
συμπεριλαμβάνει τη χορήγηση επιδόματος στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζει πολύ χαμη-
λά εισοδηματικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το συνολικό εισόδημα του 
μονοπρόσωπου νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ και του νοικοκυριού αποτελούμενο 
από δύο μέλη τις 10.500 ευρώ. Το ύψος μάλιστα της συνολικής δαπάνης που προκαλείται στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό έτους 2019, ψαλιδίστηκε και  καθορίστηκε στο μισό από αυτό που καθόριζε ο σχετικός 
νόμος και είναι μόνο 300.000.000 εκ. ευρώ.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να 
χορηγείται επίδομα στέγασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή 
επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας; 

12/9/2019 

Θέμα: Στρατιωτικές μονάδες στον Έβρο χωρίς πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αντιμέτωποι μ’ ένα ακόμη πρόβλημα βρίσκονται οι φαντάροι που υπηρε-
τούν στον Έβρο. Συγκεκριμένα, σε μονάδες της Αλεξανδρούπολης και του Προβατώνα, το νερό δεν είναι 
πόσιμο, με αποτέλεσμα οι φαντάροι να αναγκάζονται να αγοράζουν καθημερινά εμφιαλωμένο νερό, χωρίς 
να τους καλύπτει τα έξοδα η υπηρεσία. 

Η κυβέρνηση οφείλει να λύσει άμεσα το ζήτημα με το νερό που εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε 
αρκετά στρατόπεδα. Το νερό, το πιο βασικό αγαθό, δεν νοείται να αποτελεί πρόβλημα στην εποχή μας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίσει πόσιμο 
νερό στις μονάδες και δωρεάν χορήγηση εμφιαλωμένου για όσο καιρό παρουσιάζεται πρόβλημα;
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18/9/2019

ΘΕΜΑ: Μη πληρωμή οδοιπορικών εξόδων στο προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων για εκτέλεση υπηρεσίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετείχε σε επιχειρησιακή εκπαί-
δευση διάρκειας πέντε ημερών. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε από τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων ότι αποζημιώθηκαν μόνο για δύο ημέρες.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1993 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Α΄ 75 και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 1, αναφέρεται: «Οι Στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που μετακινούνται στο 
εσωτερικό της Χώρας, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, δικαιούνται εις βάρος του Δημοσίου τα οδοιπορικά 
έξοδα που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος». Επίσης στο άρθρο 8, σχετικά με την «ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ», αναφέρονται στο άρθρο 1 και 2 τα εξής: «1. Η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας του 
στρατιωτικού προσωπικού καθορίζεται στο ένα εικοστό (1/20)  του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόμα-
τος, που δικαιούται. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το καθοριζόμενο 
κάθε φορά κατώτατο ή ανώτατο όριο ημερήσιας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιω-
τικών αντίστοιχα» και στο άρθρο 2 αναφέρεται: «Ειδικά οι στρατιωτικοί, που συμμετέχουν με οργανικό 
τμήμα σε ασκήσεις, που έχουν προγραμματισθεί από τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς 
και στρατιωτικοί που συμμετέχουν σε ειδικούς πλόες, που καθορίζονται με ειδικές διαταγές του ΓΕΝ, 
δικαιούνται τα δύο τρίτα (2/3) της αποζημίωσης, της προηγούμενης παραγράφου».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την πλήρη αποζημίωση του 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο.

23/9/2019

Θέμα: Χορήγηση ειδικής άδειας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
με τέκνα  που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.

Ο ν.4483 /2017 και συγκεκριμένα στο άρθρο 149, Φ.Ε.Κ 107/Α/31.7.2017, προβλέπει τη χορήγηση 
άδειας είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών, σε υπαλλήλους που τα τέκνα τους πάσχουν από Διάχυτη Ανα-
πτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ), κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Παι-
δοψυχιατρικού τμήματος δημόσιου νοσοκομείου. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα 
χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας και συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.

Οι διατάξεις αυτές που εφαρμόζονται για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν εφαρμόζονται για το προσω-
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων με τέκνο που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν.4483 και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με τέκνο που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή.

26/9/2019

Θέμα: Ο επικίνδυνος χαρακτήρας της Ελληνο-Αμερικανικής Συμφωνίας 
για τις Στρατιωτικές Βάσεις.  

Η κυβέρνηση της ΝΔ στα πλαίσια του “Στρατηγικού Διαλόγου” με τις ΗΠΑ, που ξεκίνησε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει σε πολυετή ή αορίστου χρόνου ανανέωση της Ελληνο-Αμερικανικής Συμφωνίας για τις 
στρατιωτικές βάσεις, την ενίσχυση και την επέκταση της. 

Η συμφωνία αυτή, η “Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας” η οποία έχει ήδη ετοιμαστεί πίσω 
από τις πλάτες του λαού και προβλέπεται να υπογραφεί με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτε-
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ρικών Πομπέο στην Αθήνα, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει:
•	 Την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας που χρησιμοποιεί ο ΑμερικανοΝΑΤΟικός ιμπεριαλισμός για 

επιθέσεις κατά χωρών και λαών της περιοχής.
•	 Τις βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα, τις βάσεις Drones στη Λάρισα, 

αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που προορίζεται για τη συγκέ-
ντρωση ΝΑΤΟικών δυνάμεων και την προώθηση τους σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. 

Σε συνδυασμό με τα πάρα πάνω καιροφυλακτεί ο κίνδυνος για εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στον 
Άραξο.    

Στην πράξη, η συμφωνία αυτή μετατρέπει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα σε ορμητήριο των πολεμικών 
ιμπεριαλιστικών τυχοδιωκτισμών, εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα και τον λαό μας σε πολύ μεγάλους κινδύνους 
και έχει προκαλέσει πανελλαδικά ισχυρές λαϊκές αντιδράσεις.  

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν κατατάξει την Ελλάδα μεταξύ των “Κρατών Ανάσχεσης”, μαζί με το Ισραήλ,  
την Πολωνία και τη Ρουμανία, στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία.  

Η χώρα μας έχει στοχοποιηθεί και είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις Ρώσων και Ιρανών αξιωματούχων 
πως θα στρέψουν τους πυραύλους τους σε χώρες που φιλοξενούν Αμερικάνικες βάσεις, σε περίπτωση που 
απειληθούν οι χώρες τους. 

Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης και των κομμάτων του ΕυρωΑτλαντικού τόξου πως η πρόσδεση της Ελ-
λάδας στο άρμα του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ εξασφαλίζουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή ή 
προστατεύουν τη χώρα μας από την τουρκική επιθετικότητα,  είναι αβάσιμες και ανιστόρητες.   

Η Τουρκία ως ΝΑΤΟική δύναμη κλιμακώνει την επιθετικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, 
αμφισβητεί και παραβιάζει τα σύνορα. 

Με ΕυρωΑτλαντική ευθύνη επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα και η τουρκική κατοχή 
στην Κύπρο που διαιωνίζεται για 45 χρόνια με ευθύνη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Το ΚΚΕ υπερασπίζεται αποφασιστικά τα λαϊκά συμφέροντα και δουλεύει για την ανάπτυξη της κοινής 
πάλης των λαών, για την αμοιβαία, επωφελή  συνεργασία, και απαιτεί:   

Να καταγγελθεί τώρα  η “Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας”, να κλείσει η βάση της Σούδας 
και οι άλλες ΑμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις.   

Καμιά  συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό,  απο-
δέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

     
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών πως τοποθετείται η κυβέρνηση στα πάρα 

πάνω και στην αυξανόμενη λαϊκή αντίδραση κατά της επικίνδυνης Ελληνο-Αμερικανικής συμφωνίας για τις 
βάσεις.

27/9/2019

Θέμα: Υγεία και Ασφάλεια για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Σχετικά με την παρεχόμενη Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, ο νόμος 3850/2010, στο άρθρο 2, προ-
βλέπει ότι: «Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν 
εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: Α) για το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να 
εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων 
διατάξεων».

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σχετικά πρόσφατα, με παρεμβάσεις του ανέδειξε το ζήτημα της Υγεί-
ας και Ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και το ειδικό θέμα «Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις 
Στρατιωτικές Μονάδες». Απαίτησε την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το νόμο 3850/2010, των σχετι-
ζόμενων με την Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

 Έχει αναδείξει την αναγκαιότητα της συμμετοχής των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων ενώσεων 
στρατιωτικών, στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ), των Στρατιωτικών Μονάδων/
Υπηρεσιών, και στα αντίστοιχα Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας ή Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας αυτών. 
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Παράγοντες ελέγχου και τήρησης των θεμάτων της Υγιεινής και Ασφάλειας στην υπηρεσία, είναι ο Τεχνικός 
Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας. 

 Την τελευταία δεκαετία, διαρκούσης της καπιταλιστικής κρίσης, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, 
εκτός της επιβάρυνσης της οφειλόμενης σε υπηρεσιακούς παράγοντες, έχει δεχτεί τις συνέπειες της οικο-
νομικής κρίσης, την αύξηση του κόστους ζωής σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις 
μεταθέσεις, την υψηλή ανεργία για τα μέλη των οικογενειών τους. 

 Η κυβέρνηση, ειδικά μετά τους διαδοχικούς θανάτους στρατιωτικών τόσο εν υπηρεσία όσο και εκτός 
αυτής, οφείλει να επανεξετάσει το επίπεδο των παρεχόμενων σήμερα υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας 
και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακόμη, χρήζει επανεξέτασης ο διατιθέμενος αριθμός 
Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται συνολικά η τήρηση, έστω της 
υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας στον προαναφερόμενο επαγγελματικό χώρο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:
• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει επαρκής αριθμός αλλά και 

ορθολογικά κατανεμημένων Γιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, προκειμένου να καλύπτονται 
αποτελεσματικά οι σχετικές ανάγκες του προσωπικού;

• Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση, προκειμένου οι αντιπρόσωποι των πρωτο-
βάθμιων ενώσεων στρατιωτικών να συμμετέχουν με ουσιαστική παρουσία, στις Επιτροπές Υγείας και 
Ασφάλειας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών;

1/10/2019

Θέμα: Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις βάζει σε μεγάλους κινδύνους 
τη χώρα και το λαό μας. 

 Η κυβέρνηση της ΝΔ στα πλαίσια του “Στρατηγικού Διαλόγου” με τις ΗΠΑ, που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, προχωράει σε πολυετή ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις, την 
ενίσχυση και την επέκταση της. 

 Η συμφωνία αυτή, η “Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας” η οποία έχει ετοιμαστεί πίσω από τις 
πλάτες του λαού και συνδέεται με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο στην Αθήνα, 
περιλαμβάνει:

• Την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας που χρησιμοποιεί ο ΑμερικανοΝΑΤΟικός ιμπεριαλισμός 
για επιθέσεις κατά χωρών και λαών της περιοχής.

• Τις βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα, τις βάσεις Drones στη Λά-
ρισα, αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που προορίζεται 
για τη συγκέντρωση ΝΑΤΟικών δυνάμεων και την προώθηση τους σε ιμπεριαλιστικές αποστολές. Ενώ 
καιροφυλακτεί ο κίνδυνος για εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στον Άραξο. 

 Στην πράξη, η συμφωνία αυτή μετατρέπει ακόμα περισσότερο την Ελλάδα σε ορμητήριο των πολεμικών 
ιμπεριαλιστικών τυχοδιωκτισμών, εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα και τον λαό μας σε πολύ μεγάλους κινδύνους 
και έχει προκαλέσει ισχυρές λαϊκές αντιδράσεις. 

 Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν κατατάξει την Ελλάδα μεταξύ των “Κρατών Ανάσχεσης”, μαζί με το Ισραήλ, 
την Πολωνία και τη Ρουμανία, στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Η χώρα μας έχει στοχοποιηθεί. 

 Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης και των κομμάτων του ΕυρωΑτλαντικού τόξου πως η πρόσδεση της Ελ-
λάδας στο άρμα του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ εξασφαλίζουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή 
ή προστατεύουν τη χώρα μας από την τουρκική επιθετικότητα, είναι αβάσιμες και ανιστόρητες. Η Τουρκία 
ως ΝΑΤΟική δύναμη κλιμακώνει την επιθετικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητεί και 
παραβιάζει τα σύνορα. Με ΕυρωΑτλαντική ευθύνη επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα και η 
τουρκική κατοχή στην Κύπρο που διαιωνίζεται για 45 χρόνια με ευθύνη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

 Εκατοντάδες μαζικοί φορείς κινητοποιούνται και μεταξύ άλλων απαιτούν: 
• Να καταγγελθεί τώρα η “Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας”, να κλείσει η βάση της 

Σούδας και οι άλλες ΑμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές βάσεις. 
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• Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερι-
κό. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πως τοποθετείται η κυβέρνηση στις διεκδικήσεις του λαϊκού 
κινήματος ενάντια στην επικίνδυνη ΕλληνοΑμερικανική συμφωνία για τις βάσεις. 

7/10/2019

Θέμα: Ύπαρξη φύλλων αμιάντου σε στρατόπεδα της Λέσβου.

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε στρατόπεδα της Λέσβου, εξακολουθούν να υπάρχουν σκεπές από αμίαντο.
 Είναι γνωστό ότι οι εισπνεόμενες ίνες αμιάντου είναι δυνατόν να προκαλέσουν «διάμεσο πνευμονική ίωση» 

(αμιάντωση), που οδηγεί στο καρκίνο του πνεύμονα. Ήδη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχει απαγορευτεί η 
εμπορία και χρήση προϊόντων αμιάντου από 01-01-2005.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τι μέτρα θα πάρει 
άμεσα η κυβέρνηση, για την απομάκρυνση των φύλλων αμιάντου, όχι μόνο από τα στρατόπεδα της Λέσβου, 
αλλά την απομάκρυνση των φύλλων αμιάντου που πιθανόν να υπάρχουν και σε άλλα στρατόπεδα, την 
ασφαλή απομάκρυνσή τους και την διάθεσή τους σε ειδικό χώρο ταφής επικίνδυνων αποβλήτων;

11/10/2019

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του Μικροβιολογικού Τμήματος 
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας.

 Το μικροβιολογικό τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου της Αθήνας είναι υποστελεχωμένο, με αποτέλε-
σμα το προσωπικό να επιβαρύνεται από το έργο που του ανατίθεται.

 Επιπλέον, έχει επιφορτιστεί με το έργο αιμοληψιών από τις κλινικές, αντί των ειδικευόμενων ιατρών, 
όπως γίνεται στα υπόλοιπα νοσοκομεία, ενώ αυξήθηκαν δραστικά οι υπηρεσίες του, με αποτέλεσμα οι 
αντοχές του να έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.

 Παράλληλα, προσωπικό από το συγκεκριμένο τμήμα διατίθεται καθημερινά σε διάφορες απασχολή-
σεις εκτός Ναυτικού Νοσοκομείου Αθήνας, όπως σε κατατάξεις, σε μεταφορά βιολογικών δειγμάτων σε 
άλλα νοσοκομεία και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά.

 Πέραν αυτών το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας, είναι το μοναδικό στρατιωτικό νοσοκομείο το οποίο 
δεν χορηγεί την ειδική ετήσια άδεια λόγω αιμοληψιών στο προσωπικό που εκτελεί το συγκεκριμένο έργο. 
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η δραστική μείωση του χρόνου εξαγωγής αποτελεσμάτων των 
εξετάσεων, ενώ λόγω της κόπωσης του ιατρικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των 
εξεταζόμενων, τίθεται πλέον σε αμφιβολία η αξιοπιστία τους.

 Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχει ευθύνη για αυτή την κατάστα-
ση. Οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην ενίσχυση του συγκεκριμένου τμήματος με πρόσληψη του αναγκαί-
ου προσωπικού.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας
• Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, 

ώστε το συγκεκριμένο τμήμα να έχει την απαραίτητη στελέχωση;
• Προτίθεται η κυβέρνηση να εναρμονίσει το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθήνας, με το ισχύον νομικό 

πλαίσιο που αφορά τη χορήγηση της ετήσιας ειδικής άδειας, λόγω αιμοληψιών μετ’ αποδοχών, όπως 
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία;
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15/10/2019

Θέμα: Προβλήματα στα στρατιωτικά οικήματα της Καστοριάς

 Τα στρατιωτικά οικήματα που βρίσκονται στις πόλεις του Άργους Ορεστικού και της Καστοριάς, παρουσι-
άζουν σοβαρές φθορές. Πρόκειται για κτήρια που η ηλικία τους ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Εμφανίζουν σοβαρά 
προβλήματα λειτουργικότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό τους, ενώ υπάρχουν φθορές στις κεραμοσκεπές. 

 Επίσης υπάρχουν στα οικήματα καμινάδες αμιάντου. Είναι γνωστό ότι οι εισπνεόμενες ίνες αμιάντου είναι 
δυνατό να προκαλέσουν διάμεσο πνευμονική ίωση (αμιάντωση), που οδηγεί στον καρκίνο του πνεύμονα. 
Ήδη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει απαγορευτεί η εμπορία και χρήση προϊόντων αμιάντου από 01-01-
2005.

 Το ΚΚΕ σχετικά με την αξιοποίηση των στρατιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων των στρατοπέδων «Με-
κεδονομάχου Λίτσα» και «Παπαθανασίου» ως Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ) –Στρατιωτικά  Οι-
κήματα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΜΥ) - Στρατιωτικά Οικήματα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΣΟΕΠΟΠ) στην 
Καστοριά, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση το 2018, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην απάντηση γι-
νόταν αναφορά ότι εκκρεμούσαν ζητήματα διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και παραχώρησης 
λοιπής έκτασης στο Δήμο Καστοριάς. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
• Τι μέτρα θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των φθορών και την απομάκρυνση 

των καμινάδων από αμίαντο, στα στρατιωτικά οικήματα της Καστοριάς;
• Υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τη διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την αξιοποίησής 

τους για στέγαση οικογενειών των στρατιωτικών και προς όφελος του λαού της Καστοριάς;

16/10/2019

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι σύζυγοι 
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων που για αντικειμενικούς λόγους αναγκάζονται, με βάση 
τις ανάγκες των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν, να μεταβαίνουν πολύ συχνά, από περιοχή σε περιοχή της 
χώρας. Θεωρούμε ότι είναι πρώτιστης σημασίας ζήτημα η προσπάθεια εναρμόνισης των συνθηκών ζωής των 
οικογενειών αυτών των εργαζόμενων.

 Σύμφωνα με το νόμο 4553/2018 οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούν μετά από αίτησή τους, να αποσπώ-
νται σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης που βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική 
μονάδα που απέχει έως είκοσι χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγος και για όσο 
χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή.

 Ωστόσο το Σεπτέμβρη 2018, εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, προς τις σχολικές μονάδες 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ανάφερε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρε-
τεί ο/η σύζυγος, θα πρέπει να καλείται ο εκπαιδευτικός να δηλώσει αν συναινεί να τοποθετηθεί σε σχολική 
μονάδα πέραν των είκοσι χιλιομέτρων. Με αυτό τον τρόπο η εγκύκλιος αποκτά διασταλτικό περιεχόμενο, με 
αποτέλεσμα ο/η εκπαιδευτικός να διανύει πολλά χιλιόμετρα την ημέρα μέχρι την εκπαιδευτική μονάδα, επι-
βαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό της οικογένειας του στρατιωτικού.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρ-
νηση για την κατάργηση της απαράδεκτης εγκυκλίου και την επαναφορά της απόστασης της εκπαιδευ-
τικής μονάδας μέχρι τα είκοσι χιλιόμετρα. 
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17/10/2019

Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Οι βουλευτές Παπαναστάσης Νίκος και Παφίλης Θανάσης
Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με 

τον καθορισμό αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων στρατιωτικών διαφορετικών προελεύσεων.

22/10/2019

Θέμα: Ετήσιες υγειονομικές εξετάσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Σύμφωνα με έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων, που υπηρετούν στη Φρουρά Λιτόχωρου μεταβαίνουν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκο-
μείο Εκπαίδευσης (Γ.Σ.Ν.Ε), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή 90 χλμ μακριά από την πόλη της Κατερίνης, για 
την υποχρεωτική ετήσια υγειονομική εξέτασή τους. Οι μετακινήσεις αυτές αλλά και οι ημέρες που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση των εξετάσεων, πέραν της ταλαιπωρίας των ίδιων των στελεχών, δημιουργούν και οικο-
νομική επιβάρυνση για την κάλυψη των αποζημιώσεων που απαιτούνται.

 Αυτό άλλωστε συμβαίνει, όπως αναγράφεται σε σχετικό έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώ-
σεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) και σε άλλες περιπτώσεις, πλην της Φρουράς Λιτόχωρου.

 Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να υπάρξει η δυνατότητα, αφενός το 
Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και αφετέρου όλα τα Κρατικά Νοσοκομεία ανά την Επικράτεια, να μπορούν 
να καλύψουν τις εξετάσεις που απαιτούνται για την ετήσια υγειονομική εξέταση των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, αλλά και να σταματήσει η ταλαιπωρία τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί  Εθνικής Άμυνας και Υγείας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε να 
υπάρξει η δυνατότητα, τα Κρατικά Νοσοκομεία να μπορούν να καλύψουν τις εξετάσεις που απαιτούνται 
για την ετήσια υγειονομική εξέταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων;

23/10/2019

Θέμα: Χορήγηση ειδών ιματισμού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με ανακοίνωσή της κάνει γνωστό ότι έχουν πα-
ρέλθει περισσότερα από τέσσερα χρόνια από την τελευταία χορήγηση στολών εργασίας - ασκήσεων στο 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Επίσης επισημαίνουν ότι έχουν παρέλθει σχεδόν δύο χρόνια από την απάντηση της προηγούμενης κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικα-
σιών, για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή των στολών.

 Ταυτόχρονα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, 
για τη μη χορήγηση τρίτης στολής παραλλαγής για τους στρατεύσιμους, απάντησε ότι δεν χορηγείται διότι 
διαπιστώθηκε ότι επιστρεφόταν σε άριστη κατάσταση.

 Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα σχετικά με τη χορήγηση στολών τόσο στο προσω-
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τους στρατεύσιμους έχουν την αιτία τους στην περικοπή των δαπανών 
που έχουν σχέση με την ένδυση. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η προμήθεια των στολών επιβαρύνει τόσο 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τις οικογένειες των στρατευσίμων.

 Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την υπογραφή της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» με τις 
ΗΠΑ, ανανέωσε τη δέσμευσή της για να δαπανάει η χώρα μας το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
για στρατιωτικές δαπάνες και επιπρόσθετα ανέλαβε την υποχρέωση να κατανείμει τουλάχιστον το 20% αυτών 
των δαπανών σε πρωταρχικής σημασία εξοπλισμό. 
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ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, για να καλύψει άμεσα τις 
ανάγκες που υπάρχουν σχετικά με την χορήγηση ειδών ιματισμού τόσο στο προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, όσο και στους στρατεύσιμους.

25/10/2019

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης.

 Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας parakritika.gr, λόγω των ελλείψεων  σε ιατρικό προσωπικό του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης, θα σταματήσει η εξυπηρέτηση από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 Η ιστοσελίδα μάλιστα δημοσιεύει έγγραφο του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης όπου γνωστοποιεί τα πα-
ραπάνω, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, καθώς και στις Ενώσεις Αποστράτων, στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Χανίων, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Επίσης παίρνοντας υπόψη την κοινοποίηση του εγγράφου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), προς όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, όπου παρακαλούνται για 
την άμεση ανάδειξη του θέματος και την επίλυσή του, το ΚΚΕ εκτιμάει ότι η κυβέρνηση οφείλει τώρα να στε-
λεχώσει με το ανάλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης ώστε να εξασφα-
λιστεί η εύρυθμη λειτουργία του, τόσο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αλλά και γενικότερα όλου του 
νοσηλευτικού ιδρύματος.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση 
πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και την επαρκή χρηματοδότηση του νοσοκομείου, από πό-
ρους του Κρατικού Προϋπολογισμού;

25/10/2019

Θέμα: Σχέδια εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στη βάση του Αράξου.

 Σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” αναφέρεται συγκεκριμένα: «Στην επι-
καιρότητα επανέρχεται τις τελευταίες ημέρες, το σενάριο χρησιμοποίησης της βάσης του Αράξου, για την απο-
θήκευση πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ, λόγω της κλιμακούμενης έντασης με την Τουρκία και των πολεμικών 
επιχειρήσεων στη Συρία. Όπως ανέφεραν σε δημοσίευμά τους πριν από λίγες ημέρες οι New York Times, τα 
υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, εξέτασαν – με απόλυτη μυστικότητα – την πιθανότητα μετακίνη-
σης 50 πυρηνικών όπλων, που διατηρούν στη βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία». 

 Το παραπάνω σχέδιο εγκατάστασης πυρηνικών στη βάση του Αράξου, δεν είναι καινούριο. Συζητείται 
εδώ και πολύ καιρό, έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και τις ΚΝΕ αλλά και φο-
ρείς του εργατικού – λαϊκού κινήματος της περιοχής. 

 Οι εξελίξεις με τον πόλεμο στη Συρία και με την υπογραφή της «Αμοιβαίας Αμυντικής Συμφωνίας Ελλά-
δας – ΗΠΑ από την Κυβέρνηση της ΝΔ, επιβεβαιώνουν τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, σε βάρος των λαών. Εξέλιξη, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
εφησυχασμού, παρά τις αντίθετες σε αυτό προσπάθειες της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των 
δυνάμεων εκείνων που πίνουν νερό στο όνομα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

 Η μετατροπή της Ελλάδας σε ορμητήριο πολεμικών αποστολών σε βάρος των γειτονικών και άλλων 
λαών, δεν πρέπει να περάσει. Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, δεν μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα σταθε-
ρότητας και ασφάλειας για τους λαούς της περιοχής μας όταν είναι αυτοί που θυσιάζουν, καθημερινά σε όλο 
τον πλανήτη, ανθρώπινες ζωές για τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων που εξυπηρετούν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας:
• Αν επιβεβαιώνει τη σχεδιαζόμενη μεταφορά και αποθήκευση πυρηνικών όπλων στη βάση του 

Αράξου;
• Αν προτίθεται να σταματήσει κάθε τέτοιου είδους διαδικασία άμεσα;
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30/10/2019

Θέμα: Παραβίαση του ωραρίου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ.), 

αλλά και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), διαπιστώνεται ότι αφενός 
υπάρχει υπέρβαση του νομοθετημένου ωραρίου των στρατιωτικών, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους 
και αφετέρου δεν χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία απαλλαγές τους. 

 Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
• -Τα στελέχη που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας 

κατά 384 περίπου ώρες ετησίως.
• -Τα στελέχη που εκτελούν υπηρεσία Γραμματείας Υπηρεσίας υπερβαίνουν το προβλεπόμενο 

ωράριο εργασίας κατά 96 περίπου ώρες ετησίως.
• -Τα στελέχη που εκτελούν υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας στρατοπέδου (ΟΑΣ) υπερβαίνουν το 

προβλεπόμενο ωράριο εργασίας κατά 24 περίπου ώρες ετησίως.
 Αν και από το Μάιο του 2017 έχει νομοθετηθεί η αποζημίωση της νυκτερινής (22.00 – 06.00) υπηρεσί-

ας των στρατιωτικών, μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεφθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με συνέπεια να ζημιώνονται τα στελέχη.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ποια είναι τα μέτρα που θα λάβει η κυ-
βέρνηση για να σταματήσει η παραβίαση του ωραρίου υπηρεσίας των στρατιωτικών, να εκδοθεί η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση και να αμείβεται η πρόσθετη υπηρεσία σύμφωνα με τη νομοθεσία;

4/11/2019

Θέμα: Για το πόσιμο νερό στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έπειτα από σήμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις στο νερό, τόσο στα μαγειρεία, όσο και σε σημεία αποθήκευσης της φρεγάτας ΚΑΝΑΡΗΣ. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα οι συγκεντρώσεις των μετάλλων σιδήρου, νικελίου και μολύβδου υπερβαίνουν 
τα επιτρεπόμενα όρια.

 
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι σύμφωνα με την μέτρηση στις 14 Οκτωβρίου ο σίδηρος ήταν 3049 

Mg ανά λίτρο με επιτρεπόμενο όριο τα 200 Mg ανά λίτρο, ο Μόλυβδος ήταν 18 Mg/λίτρο με επιτρεπόμενο 
τα 10 Mg/λίτρο και το νικέλιο ήταν 26 Mg/λίτρο με επιτρεπόμενο όριο τα 20 Mg/ λίτρο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
• Ποια είναι η κατάσταση στα υπόλοιπα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού;
• Τι μέτρα έλαβε η κυβέρνηση για την άμεση εξασφάλιση επαρκούς καθαρού πόσιμου νερού, στα 

πλοία του Πολεμικού Ναυτικού;
• Τι μέτρα έλαβε η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των παρατηρήσεων στη φρεγάτα Κανάρης 

και σε τυχόν άλλα πλοία με αντίστοιχο πρόβλημα;

12/11/2019

Θέμα: Διακοπή των δρομολογίων του Πλοίου Μεταφοράς Προσωπικού 
στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

 Για πολλές δεκαετίες από το λιμάνι του Πειραιά ξεκινούσε κάθε πρωί πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, το 
Πλοίο Μεταφοράς Προσωπικού η γνωστή «Ευκαιρία», μεταφέροντας τμήμα του προσωπικού του Πολεμι-
κού Ναυτικού από τον Πειραιά (Σταθμός ΗΣΑΠ) προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και αντίστροφα.
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 Σύμφωνα με δημοσιεύματα ετέθη θέμα, να σταματήσουν τα δρομολόγια του συγκεκριμένου πλοίου. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του στρατιωτικού και του πολιτικού 
προσωπικού, που καθημερινά χρησιμοποιεί το πλοίο για την μετακίνησή του από και προς τον Ναύσταθμο 
Σαλαμίνας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
• Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, ώστε να μην διακοπούν τα δρομολόγια του πλοίου μεταφοράς 

προσωπικού προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας;
• Η κυβέρνηση θα καθορίσει τα δρομολόγια του πλοίου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεταφορά του μέγιστου αριθμού του προσωπικού στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας;

14/11/2019

Θέμα: Μοριοδότηση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων από τη συμμετοχή τους 
στο Σχολείο Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων.

 Ο νόμος 3883/2010 με θέμα: «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
- Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», στο άρθρο 30, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρει, μεταξύ των άλλων: «Οι Αξιωματικοί για την απόκτηση των αναγκαίων 
θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την 
ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις 
ΕΔ, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά σχολεία των ΕΔ απο-
τελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από 
τα Συμβούλια Κρίσεων».

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.
ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), διαπιστώνεται ότι ενώ από το έτος 2015 καθιερώθηκε και λειτουργεί το Σχολείο Τμήματος Διοι-
κητών Υπομονάδων, το οποίο παρακολουθούν υποχρεωτικά άπαντες οι Αξιωματικοί στο βαθμό του Υπολο-
χαγού, δεν έχει συμπεριληφθεί στις παραμέτρους κριτηρίων μεταθέσεων. Όπως επισημαίνει μάλιστα η Ένωση 
στην ανακοίνωσή της, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη ένα αναγνωρισμένο πρόσθετο 
επαγγελματικό προσόν, για τους κατώτερους Αξιωματικούς.

 Επιπροσθέτως, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), όπως μας γνώρι-
σε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 213/2019 έγγρα-
φό της, προτείνει για τη θεραπεία της ανωτέρω παράλειψης συγκεκριμένη τροποποίηση στην, κατ΄ εξουσιο-
δότηση του ως άνω νόμου, υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.330/162031/Σ.3649/24 Αυγ 11/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ 
(ΦΕΚ Β΄1854) (Σχολεία υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ.), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, με προσθήκη περίπτωσης δ και αναγραμματισμό στις επακολουθήσασες περιπτώσεις στο άρθρο 
2 αυτής, ως εξής: (προσθήκη) δ. Στον βαθμό του Υπλγού, για το τμήμα Διοικητών Υπομονάδων,  Φροντιστών 
(ΛΟΣ) και Αρχιτεχνιτών όλων των όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξκούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), 
λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο [(α-σ+1/α)x20+10]x1,75 όπου α: ο αριθμός των 
αποφοιτούντων και σ: η σειρά αποφοίτησης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου η επίδοση του 
Σχολείου Διοικητών Υπομονάδων να ενταχθεί στα κριτήρια μοριοδότησης μεταθέσεων;

15/11/2019

Θέμα: Προβλήματα με το πόσιμο νερό σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Άμυνας με αριθμό 
1654/4/11/2019 και θέμα: «Για το πόσιμο νερό στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού». Ωστόσο η κυβέρνηση 
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μέχρι σήμερα για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν έχει απαντήσει.
 Το σοβαρό όμως αυτό πρόβλημα αναδεικνύει επίσης με ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Ομοσπονδία 

Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).
 Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι από δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες έγινε γνωστό ότι σε πλοία του Πο-

λεμικού Ναυτικού βρέθηκε κακής ποιότητας πόσιμο νερό και μάλιστα σε μια Φρεγάτα το νερό ήταν θολό 
κοκκινωπής απόχρωσης, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στο προσωπικό.

 Ακόμη στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι  η ορατή θολότητα του πόσιμου νερού, η οποία συνοδεύεται 
από χρωματισμό, δεν πληροί τη βασικότερη προδιαγραφή του ύδατος, ώστε να χαρακτηριστεί είτε πόσιμο, 
είτε ανθρώπινης κατανάλωσης. Τονίζεται επίσης η αναγκαιότητα να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα συ-
ντηρήσεων και επισκευών των Πολεμικών Πλοίων και κάθε πότε γίνονται εργασίες στις δεξαμενές πόσιμου 
νερού. Ερωτηματικά επίσης γεννώνται εάν το υφιστάμενο πλαίσιο για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου 
νερού, κρίνεται επαρκές.

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι είναι αναγκαίο και σχετίζεται με την Υγεία και Ασφάλεια 
του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, η κυβέρνηση να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην 
εκδηλώνονται τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία επιδεινώνουν τη ζωή μέσα στα πλοία του Πολεμικού 
Ναυτικού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
• Τι κατάσταση επικρατεί σχετικά με τις συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα πλοία του Πολε-

μικού Ναυτικού;
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής και ποιοτική ποσότητα πόσιμου 

νερού στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού;
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση συνολικότερα των προβλημάτων που 

υπάρχουν στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού;

18/11/2019

Θέμα: Άμεση ανάκληση «εκπαιδευτικής» εκδρομής μαθητών 
στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη της Ιταλίας.

Το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί, από το 2017, μια Εκστρατεία Δημόσιας Επικοινωνίας το «WeAreNATO», που 
έχει στο επίκεντρο της τους νέους. Ο κύριος στόχος της εκστρατείας είναι να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο 
η υποτιθέμενη “ενότητα” και η “αλληλεγγύη” μεταξύ των Συμμάχων, συμβάλλουν τάχα στην προστασία της 
ειρήνης και της ασφάλειας και στην πληρέστερη κατανόηση της αποστολής και του οράματος της Συμμαχί-
ας, τις ενέργειές της για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρωατλαντική περιοχή και 
πέραν αυτής στο σημερινό διεθνές πλαίσιο.

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο η Διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, 
ΠΕ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει επίσκεψη στην Ιταλία, έχοντας αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (http://3dim-
pylaias.thess.sch.gr/site/index.php/287-nato) την εξής πρόσκληση:

«Η Διοίκηση του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ στη Νάπολη έχει την ευχαρίστηση να καλέσει τους μαθητές και 
τους δασκάλους του σχολείου σας να πραγματοποιήσουν μια περιήγηση στη βάση και να λάβουν πληρο-
φοριακές ενημερώσεις σχετικά με τη δομή, τις αποστολές, τις τρέχουσες επιχειρήσεις και τις προκλήσεις του 
Στρατηγείου.

Οι επισκέψεις σχολείων / πανεπιστημίων / πολιτιστικών ενώσεων κλπ στο Στρατηγείο (JFC Naples) απο-
τελούν μέρος του «Προγράμματος Κοινοτικών Σχέσεων για τις Δημόσιες Σχέσεις», σύμφωνα με την εκ-
στρατεία «WEARENATO», ώστε οι επισκέπτες να κατανοήσουν καλύτερα ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και γιατί 
υπάρχει και να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και των εθνικών και διεθνών κοινοτήτων.»

Ενώ ταυτόχρονα η Διεύθυνση, στην ίδια ανάρτηση, αφού αναγορεύει το ΝΑΤΟ ως «διεθνή οργανισμό 
για την ασφάλεια και την ειρήνη στον κόσμο»(!), εκφράζει την περηφάνια της γιατί «….Το σχολείο μας είναι 
το μοναδικό δημοτικό σχολείο από την Ελλάδα που μπορεί να επισκεφτεί το ΝΑΤΟ από τότε που η Ελλάδα 
έγινε μέλος του, το 1952. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και πρόκληση η πρόσκληση του διεθνούς οργανισμού.» 

http://3dim-pylaias.thess.sch.gr/site/index.php/287-nato
http://3dim-pylaias.thess.sch.gr/site/index.php/287-nato
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Μόνο σαν πρόκληση θα μπορούσε να εκληφθεί η οργάνωση της συγκεκριμένης «εκπαιδευτικής» εκ-
δρομής για να εξωραϊστεί το ΝΑΤΟ στις συνειδήσεις των παιδιών και να αποκρυφτεί ο ρόλος του ως μηχα-
νή πολέμου των ιμπεριαλιστών, στη διάλυση κρατών και στην επαναχάραξη συνόρων (π.χ. Γιουγκοσλαβία), 
στην έξαρση των εθνικισμών, στο γκριζάρισμα ζωνών στο Αιγαίο. 

Ταυτόχρονα σοβαρά ερωτηματικά δημιουργούνται σχετικά με το ποιο κριτήριο το Νατοϊκό Στρατηγείο 
της Νάπολης προσκαλεί το εν λόγω δημοτικό σχολείο και ποιες υπηρεσίες έδωσαν την έγκριση τους για τη 
διοργάνωση της συγκεκριμένης «εκπαιδευτικής» εκδρομής.

Στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει χώρος για ευαισθησία απέναντι στους λαούς του κόσμου, ούτε 
απέναντι στον ελληνικό λαό και σίγουρα ούτε απέναντι στα θύματα της βαρβαρότητας του πολέμου που το 
ίδιο σκορπίζει.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, σε ποιες 
ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για την άμεση ανάκληση της προαναφερόμενης «εκπαιδευτικής» εκδρο-
μής στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη της Ιταλίας.

20/11/2019

Θέμα:Μεταγραφή τέκνου στρατιωτικού από το Μουσικό Σχολείο της Κύπρου στο Μουσικό Σχο-
λείο της Ξάνθης.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), στέλεχος 
των Ενόπλων Δυνάμεων γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα επαναπατρισθεί τον Σεπτέμβρη 2019, δρο-
μολόγησε τις διαδικασίες για την εγγραφή του τέκνου του στο Μουσικό Σχολείο της Ξάνθης.

 Ο υιός του στρατιωτικού, μετά την υπόδειξη του τέως διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, συμ-
μετείχε στις εξετάσεις επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Λάρνακας, για να μην υποστεί οικονομική ταλαιπωρία 
η οικογένεια του στρατιωτικού. Ο μαθητής κρίθηκε επιτυχών στο Μουσικό Σχολείο της Λάρνακας.

 Ωστόσο, μετά τον επαναπατρισμό του ο στρατιωτικός διαπίστωσε ότι ο  νέος διευθυντής του Μουσικού 
Σχολείου Ξάνθης δε δεχόταν τη διαδικασία που είχε προτείνει ο προηγούμενος διευθυντής του Μουσικού 
Σχολείου Ξάνθης, δηλαδή να εγγράψει τον μαθητή από το Μουσικό Σχολείο της Λάρνακας στο Μουσικό 
Σχολείο της Ξάνθης.  

 Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά που πολύ συχνά αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των στρα-
τιωτικών, με τις συχνές μεταθέσεις τους και στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Κύπρο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνη-
ση ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικογένεια του στρατιωτικού;

21/11/2019

Θέμα: Εμβολιασμοί των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ), 
αλλά και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), αναδεικνύεται το ζήτημα του 
εμβολιασμού και της ανοσοποίησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις ανακοινώσεις τους επιση-
μαίνουν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, την υποχρέωση του Υπουργείου Άμυνας για την εξ’ ολοκλήρου 
κάλυψη των δαπανών αγοράς των εμβολίων, καθώς και τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, σχετικά με τον 
εμβολιασμό του προσωπικού.

 Είναι γνωστό ότι οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα ορίζονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, 
όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και τα εμβόλια πρέπει να 
χορηγούνται δωρεάν για όλο τον πληθυσμό. Η εφαρμογή των εμβολιασμών αποτελεί βασική προτεραιό-
τητα για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας, 
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• Αν τηρείται προγραμματισμός εμβολιασμών από τις κατά τόπους στρατιωτικές υγειονομικές υπη-
ρεσίες.

• Αν διενεργούνται έλεγχοι των Ατομικών βιβλιαρίων Υγείας, καθώς και των ατομικών Καρτών 
Υγείας από τους ιατρούς των Μονάδων, και Φρουραρχείων – Σχηματισμών για Μονάδες που δεν δι-
αθέτουν ιατρό.

• Αν η δαπάνη της αγοράς των εμβολίων και ο εμβολιασμός του προσωπικού, βαρύνει αποκλει-
στικά το Υπουργείο Άμυνας.

21/11/2019

Θέμα: Μακροχρόνια παραμονή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
σε Μονάδες εκστρατείας.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ.), 
διαπιστώνεται η μακροχρόνια παραμονή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σε Μονάδες εκστρατείας πα-
ραμεθορίου, μη επιθυμίας τους και παρά το γεγονός ότι έχουν συμπληρώσει περισσότερα από δέκα (10) 
χρόνια υπηρεσίας σε αυτές.

 Η Ένωση στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το ΓΕΣ, με βάση σχετική μελέτη του το 2018, επιβεβαίω-
σε την ως άνω διαπίστωση και εξεδήλωσε πρόθεση να μεταθέσει τα στελέχη αυτά, ονομάζοντάς τα μάλιστα 
ως «εγκλωβισμένα», σε φρουρές εσωτερικού γνωστοποιώντας με έγγραφο τα ονόματά τους, όπως είθισται 
περί μήνα Νοέμβριο. 

 Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ., μέχρι και σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί ανάλογο έγγραφο. Το 
γεγονός αυτό ανατρέπει τον συνολικότερο οικογενειακό προγραμματισμό τους και αισθάνονται αδικημένοι 
έναντι των υπολοίπων συναδέλφων τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, σχετικά με τη μετάθεση των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) και πλέον χρόνια σε Μονάδες εκ-
στρατείας παραμεθορίου;

27/11/2019

Θέμα: Ρύπανση από τη διαδικασία καταστροφής ναρκών στο εργοστάσιο
 των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Λαύριο.

 
 Στο εργοστάσιο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Λαύριο μέχρι το Φεβρουάριο του 2019 

πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία  “Σούκος Ρομποτική”, διαδικασία καταστροφής 
ναρκών. 

 Μετά από έρευνα, που ζητήθηκε από τη διοίκηση των ΕΑΣ, μέσω των ερευνητικών κέντρων Δημόκριτος 
και Τερανόβα διαπιστώθηκε ρύπανση και από αέριους ρύπους, αλλά και του εδάφους, από μη ελεγχόμενα 
απόβλητα. 

 Τη ρύπανση αυτή την παραδέχτηκε η διοίκηση των ΕΑΣ σε συνάντηση που έγινε με αντιπροσωπεία του 
Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής στην έδρα της εταιρείας στον Υμηττό. Εκεί συμφωνή-
θηκε να δοθούν και τα πορίσματα από την πενταμελή εσωτερική επιτροπή, που επιλέχθηκε από την ίδια την 
εταιρεία για την εξέταση του θέματος. Όλα τα παραπάνω, ζητήθηκαν για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι 
του εργοστασίου στο Λαύριο, για την έκταση της μόλυνσης, αλλά φυσικά και όλος ο λαός της περιοχής.   
Επίσης σε αυτή τη συνάντηση ειπώθηκε από τη διοίκηση των ΕΑΣ πως δήθεν θα πιεζόταν η εταιρεία “Σού-
κος Ρομποτική” για τον καθαρισμό της περιοχής που μολύνθηκε.  

 Όλα αυτά εκτυλίχθηκαν τέλος Μαΐου με  αρχές Ιούνη, που έγιναν συναντήσεις. Δυστυχώς από τότε και 
παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου & Ανατολικής Αττικής για να δο-
θούν τα πορίσματα των εθνικών κέντρων αυτό δεν κατέστη δυνατό. Φυσικά ούτε λόγος για τον καθαρισμό 
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της περιοχής που μολύνθηκε, όπου παραμένουν και σαπίζουν ακόμα και τα ξυλοκιβώτια που περιείχαν τις 
εν λόγω νάρκες. 

 Όλο αυτό το διάστημα η εταιρεία, από τη μια επικαλείται τη σοβαρότητα της σύμβασης με τη “Σούκος 
Ρομποτική” και από την άλλη μιλάει για ενδεχόμενη ρύπανση που δε δημιούργησε πολλά προβλήματα στο 
χώρο. Όμως η πρακτική της απόκρυψης των πορισμάτων από το λαό της περιοχής και φυσικά από τους 
εργαζόμενους του εργοστασίου καθώς και η μήνυση του προηγούμενου διευθυντή μαζί με την απόλυση 
του, δίχως μάλιστα αποζημίωση, δείχνουν άλλα. 

Επίσης η παραγωγή βλημάτων όπως το 7662 του ναυτικού και το 4053 του στρατού εγείρουν ερωτη-
ματικά για τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και φυσικά για την όποια συνεχιζόμενη ρύπανση-μόλυνση 
του περιβάλλοντος καθώς και για την ασφάλεια, την υγιεινή και την ίδια την υγεία των εργαζομένων από 
την όλη δραστηριότητα.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ποια μέτρα θα λάβει ώστε να 
διαλευκανθεί η υπόθεση ολοκληρωμένα, να καθαριστεί η περιοχή άμεσα καθώς και να δοθούν στο Εργα-
τικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής και στη δημοσιότητα οι έρευνες και τα πορίσματα του συγκε-
κριμένου θέματος.  

28/11/2019

Θέμα: Χορήγηση αδείας λόγω πλημμυρών.

 Οι πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, δημιούργησαν πολλά και σοβαρά προβλήματα σε διάφορες 
περιοχές της χώρας. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) και η Πανελ-
λαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) με ανακοινώσεις τους επισημαίνουν τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί από τις πλημμύρες και προτείνουν την εφαρμογή του άρθρου 34 της Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2808/2016) με θέμα: «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, 
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων».

 Πιο συγκεκριμένα ζητούν την εφαρμογή του σχετικού άρθρου 34, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνά-
μεων που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, 
όπως εφαρμόζεται και για τους οπλίτες θητείας. Επίσης ζητούν να χορηγηθεί άδεια πέραν του προβλε-
πόμενου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στις εργασίες 
αποκατάστασης των ζημιών στις πληγείσες περιοχές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει άμεσα η κυβέρνηση ώστε να χορηγηθούν 
οι προβλεπόμενες άδειες στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική 
κατοικία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, καθώς και σε αυτά, τα οποία ενεπλάκησαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στις πληγείσες περιοχές;

2/12/2019

Θέμα: Διάκριση στη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου 
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με ερωτήσεις του, τον Δεκέμβρη 2016 και τον Ιούλη 2017, είχε ανα-
δείξει το πρόβλημα χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως 
ίσχυε και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα. Μάλιστα μετά τη δημοσίευση του Προε-
δρικού Διατάγματος 80/2015, το δικαίωμα της χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου, στην Ελληνική Αστυ-
νομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, επεκτάθηκε και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 του προαναφερόμενου σχετικού Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται: «Η άδεια ανατρο-
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φής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο έτος 
της ηλικίας του».

 Ωστόσο το δικαίωμα αυτό που ισχύει για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, δεν έχει την αντί-
στοιχη εφαρμογή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντίθετα για τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων, όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 
(ΠΟΕΣ), το δικαίωμα αυτό εξαντλείται όταν το τέκνο συμπληρώσει την ηλικία των 30 μηνών. Η κυβέρνηση 
οφείλει να αποκαταστήσει την αδικία αυτή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίσει τη χορή-
γηση άδειας ανατροφής τέκνου στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει για το προσωπικό 
των Σωμάτων Ασφαλείας;

2/12/2019

Θέμα: Απαίτηση για διώξεις δημοσιογράφων διαπιστευμένων 
στο υπουργείο Άμυνας.

 Στην Ορεστιάδα την Παρασκευή 29 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης των στρατιω-
τικών που υπηρετούν στην περιοχή, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) 
και την Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και σε βίντεο που ανάρτησε η ΠΟ-
ΜΕΝΣ στην ιστοσελίδα της, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, επιτέθηκε στους δημοσιογράφους που 
είναι διαπιστευμένοι στο υπουργείο Άμυνας και όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ζήτησε από την ηγεσία 
του υπουργείου, να πετάξει έξω από το Πεντάγωνο τους διχαστές και εκβιαστές των στρατιωτικών.

 Αυτού του είδους οι τοποθετήσεις, είναι απαράδεκτες. Είναι αντιλήψεις που έχουν καταδικαστεί στη συ-
νείδηση του λαού μας και θυμίζουν άλλες εποχές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
• Έχει γίνει αποδέκτης ο κ. Υπουργός αιτημάτων για μέτρα σε βάρος διαπιστευμένων δημοσιογρά-

φων στο υπουργείο Άμυνας;
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να εκλείψουν τέτοιου είδους καταδικαστέες και επικίνδυνες 

αντιλήψεις σε βάρος διαπιστευμένων δημοσιογράφων;

9/12/2019

Θέμα: Επαναλειτουργία του Πεδίου Βολής – Ασκήσεων «Λόφων» στη Φλώρινα.

 Έντονη ανησυχία προκαλούν στους κατοίκους της περιοχής της Φλώρινας, πρόσφατα δημοσιεύματα 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σύμφωνα με τα οποία σχεδιάζεται η επαναλειτουργία του ανενεργού 
Πεδίου Βολής – Ασκήσεων «Λόφων», μεταξύ των χωριών Λόφοι, Μελίτη, Βεύη, Αχλάδα και Κέλλη. 

 
Στο εν λόγω πεδίο βολής, το οποίο είναι ανενεργό διότι εδώ και μια δεκαετία έχει κλείσει μετά από τις 

έντονες διαμαρτυρίες του λαού και των φορέων της περιοχής, αφού ήταν σε απόσταση αναπνοής από τα 
σπίτια τους, αυξημένος είναι και ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος, λόγω της λειτουργίας σε απόσταση 
λιγότερη από 1χλμ, της μονάδας ΔΕΗ-ΑΗΣ Αχλάδας-Μελίτης. Επίσης στο Πεδίο Βολής πραγματοποιού-
νταν ασκήσεις τεθωρακισμένων, πυροβολικού και διακλαδικές ασκήσεις, με τη συμμετοχή πτητικών μέσων, 
με χρήση πυρομαχικών αγνώστου περιεχομένου. 

 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δημοσιεύματα το συγκεκριμένο Πεδίο Βολής, θεωρείται «πρότυπο», 
διότι τηρεί «υψηλές προδιαγραφές σε επίπεδο Βαλκανίων», κάτι που το καθιστά «ελκυστικό» για υψηλής 
σημασίας διακλαδικές και Νατοϊκές ασκήσεις. 

 Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από το γεγονός ότι πριν δύο μήνες περίπου πραγματοποιήθηκε συ-



38

νάντηση εκπροσώπων της Τοπικής Διοίκησης με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου έγινε ενημέρωση, 
ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να επαναλειτουργήσει και μάλιστα να επεκτείνει το Πεδίο Βολής. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε μετά και τις διαμαρτυρίες 
κατοίκων, να διασφαλιστεί η μη επανενεργοποίηση του Πεδίου Βολής «Λόφων»;

11/12/2019

Θέμα: Κατάργηση κρατήσεων στις συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων – Επι-
στροφή των παρακρατηθέντων.

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με αφορμή ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 29 Οκτώβρη 2019 η 
Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ), κατέθεσε την ερώτηση 1583/30-10-
2019, προς τα υπουργεία Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών με θέμα: «Κατάργηση όλων 
των περικοπών στις συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των κρατήσεων από 
τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας». Με αυτήν ζητούσε από την κυβέρνηση να κα-
ταργήσει στην πράξη τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους, να σταματήσει να κάνει κρατήσεις στις 
συντάξεις, τα μερίσματα και τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ) των 
αποστράτων, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει με τη δημοσίευση του ν.4387/2016 και να επιστραφούν τα 
παρακρατηθέντα στους απόστρατους. Τέλος ζητούσε από την κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει τις συντά-
ξεις και τα μερίσματα των αποστράτων από το Μάη του 2016 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Το υπουργείο Εργασίας στην απάντησή του με Αριθμό Πρωτοκόλλου 519/3/12/2019 ανέφερε τα εξής: 
«Με την ψήφιση του ν. 4387/2016, θεσπίστηκε από 13/05/2016 νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων 
που καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ. Έτσι από την ημερομηνία αυτή και εφεξής οι καταβαλλόμενες κύριες 
συντάξεις από τον ΕΦΚΑ υπολογίζονται με βάση τα άρθρα 7,8 και 28 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, ενώ 
οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι αυτές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, της εισφοράς του άρ-
θρου 44 παρ. 11 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη. Εξυπακούεται 
ότι δεν εφαρμόζεται πλέον καμία άλλη μείωση η περικοπή». 

 Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) με έγγραφό της προς τον 
Υπουργό Άμυνας τον ενημερώνει πλήρως για το θέμα των κρατήσεων του ν.4093/2012, την υπαγωγή των 
Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ και των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης (ΕΚΟΕΜ) στο μητρώο φο-
ρέων της γενικής κυβέρνησης σαν φορείς κοινωνικής ασφάλισης αν και το κράτος δεν συμμετέχει χρημα-
τοδοτικά και για την απάντηση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ερώτηση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ζητάει να αναλάβει ενέργειες για την αποκατάσταση.

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι μετά το έγγραφο της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων 
των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) και την απάντηση του υπουργείου Εργασίας, η κυβέρνηση οφείλει να 
σταματήσει όλες τις κρατήσεις του ν.4093/2012 που έχουν γίνει μετά τη δημοσίευση του ν.4387/2016. Να 
επιστραφούν σε όλους τους αποστράτους και λοιπούς δικαιούχους όλα τα παρακρατηθέντα ποσά μετά 
τη δημοσίευση του ν.4387/2016. Να διαγραφούν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και οι Ει-
δικοί  Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΝΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ) από τον Υποτομέα 
των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφασή της, για την ένταξη των Μετοχικών 
Ταμείων και του ΕΚΟΕΜ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.  Να 
άρει την απόφασή της, με την οποία έχει θεσπίσει την αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του 
ΕΚΟΕΜ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε (ΗΔΙΚΑ). Τέλος η κυβέρνηση οφείλει 
να αναπροσαρμόσει τις συντάξεις και τα μερίσματα από το Μάη 2016 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις, 1125-1128/2016 και 2192-2196/2014, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το έγγραφο της 
Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) και με την απάντηση του υπουργείου 
Εργασίας ώστε: 

• Να βάλει τέλος στις κρατήσεις που γίνονται στις συντάξεις και μερίσματα ;
• Να επιστραφούν στους απόστρατους και λοιπούς δικαιούχους τα παρακρατηθέντα;
• Να σταματήσει η ένταξη των Μετοχικών Ταμείων και του ΕΚΟΕΜ στους φορείς της Γενικής Κυ-

βέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης;
• Να σταματήσει η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε (ΗΔΙΚΑ); 
• Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει τις συντάξεις και τα μερίσματα από το 

Μάη 2016 μέχρι και σήμερα;

19/12/2019

Θέμα: Ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό σε μονάδες του Έβρου.

 Η εικόνα που παρουσιάζουν τα στρατόπεδα του βορείου Έβρου είναι τραγική, καθώς ελάχιστα από 
αυτά είναι στελεχωμένα με γιατρό. 

 
Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή υπηρετούν χιλιάδες οπλίτες και στρατιωτικοί. Παρ’ όλα αυτά, γιατρός 

υπάρχει μόνο στα στρατόπεδα που λειτουργούν ως ΣΥΠΟ, όπως αυτό του Λαγού Διδυμοτείχου και της Κα-
βύλης Ορεστιάδας και μάλιστα όχι συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα περιστατικά καλύπτονται 
από το ΚΙΧΝΕ Διδυμοτείχου.  

 Η κατάσταση αυτή είναι πολύ σοβαρή, καθώς τα περισσότερα στρατόπεδα βρίσκονται σε μεγάλη από-
σταση από το Διδυμότειχο και η μετακίνηση είναι δύσκολη. Η έλλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρές και επικίν-
δυνες καταστάσεις για την υγεία του προσωπικού και των οπλιτών. 

 Επιπλέον, η έλλειψη γιατρών στα στρατόπεδα κάνει την άθληση και τη χρήση των γυμναστηρίων τους 
απαγορευτική για τους οπλίτες. 

 
Ταυτόχρονα, και το ΚΙΧΝΕ Διδυμοτείχου έχει αρκετές ελλείψεις κυρίως σε ιατρικό προσωπικό με ένα 

γιατρό ανά ειδικότητα, ενώ κάποιες ειδικότητες όπως του οφθαλμίατρου ή του γυναικολόγου απουσιάζουν. 
 Επίσης, στρατιωτικοί γιατροί καλούνται να καλύψουν και τις ανάγκες του ΚΥΤ Φυλακίου με εκατοντά-

δες πρόσφυγες και μετανάστες να φιλοξενούνται εκεί. Κόσμο με σημαντικές απαιτήσεις σε ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη που δε μπορεί να στηριχτεί σε προχειρότητες. 

 
Όλα αυτά δυσκολεύουν τρομερά, το ιατρικό προσωπικό να καλύψει τα τακτικά περιστατικά, πόσο δε 

τα έκτακτα, με κίνδυνο να έχουμε δυσάρεστα γεγονότα, όπως κατά το παρελθόν. Η κατάσταση θα οξυνθεί 
ακόμη περισσότερο σε περίπτωση που υλοποιηθεί η πρόταση το ιατρικό προσωπικό του ΚΙΧΝΕ Διδυμοτεί-
χου να αναλάβει και τα μαθήματα στο τμήμα Νοσηλευτικής. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε, να καλυφθούν όλες οι 
ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό και να διασφαλιστεί η υγεία των οπλιτών και των στρατιωτικών της περι-
οχής.



Για τους στρατευμένους
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14.2.2019

Θέμα: Αναφώνηση αντιδραστικών συνθημάτων σε στρατόπεδα με αφορμή την ψήφιση της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών.

Αρκετά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τη συνέχιση της αναφώνησης αντιδραστικών συνθημάτων σε 
στρατόπεδα με αφορμή την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Το περιεχόμενο των συνθημάτων αυτών είναι αντιδραστικό και προκλητικό - προσβλητικό απέναντι σε 
άλλους λαούς,  με τους οποίους ο ελληνικός λαός δεν έχει να μοιράσει τίποτα. Συγκεκριμένα, ορισμένα από 
τα συνθήματα που αναγκάζονται οι στρατιώτες να φωνάζουν είναι: «Η Κύπρος είναι ελληνική και η Μακε-
δονία», «Ο Πόντος είναι ελληνικός και η Μικρά Ασία», «Που θ’ ανάψουμε κεριά, μέσα στην Αγιά Σοφιά».

Με κάθε ευκαιρία ορισμένα στελέχη προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον αλυτρωτισμό, αναπαράγοντας 
το ανιστόρητο σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική», με τις διοικήσεις των Μονάδων να κά-
νουν τα στραβά μάτια.

Η Κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες για την ανοχή που δείχνει, σε όλες αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες 
που δίνουν τη δυνατότητα σε χρυσαυγίτες και άλλους ακροδεξιούς να δηλητηριάζουν τις συνειδήσεις των 
νέων που υπηρετούν τη θητεία τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να σταματήσει εδώ και 
τώρα η αναφώνηση αλυτρωτικών και αντιδραστικών συνθημάτων στα στρατόπεδα;

14/2/2019 

Θέμα: Η κατάσταση των εστιατορίων στο 10  Μ/Κ Τάγμα Πεζικού της ΕΛΔΥΚ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι συνθήκες σίτισης των στρατευμένων του 1ου Τάγματος της ΕΛΔΥΚ είναι 
άθλιες. 

Συγκεκριμένα, στα εστιατόρια δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της υγείας 
των νέων στρατευμένων αλλά και του μόνιμου προσωπικού της Μονάδας. Στους φαντάρους που πλένουν 
τους δίσκους, δεν χορηγούνται γάντια, ενώ δίνεται μικρή ποσότητα υγρού σαπουνιού με αποτέλεσμα οι 
δίσκοι να μην καθαρίζονται επαρκώς. 

Επίσης, το φαγητό είναι άθλιο, αφού δίνονται ελάχιστα υλικά για το μαγείρεμα. Κάποιες  από τις συσκευ-
ές των μαγειρείων είναι εκτός λειτουργίας, ενώ το φαγητό σερβίρεται σχεδόν πάντα κρύο. Όλα αυτά έχουν 
ως αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες σίτισης και υγιεινής των φαντάρων. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για την άμεση 
λύση των παραπάνω προβλημάτων;

22/3/2019

Θέμα: Για την εξασφάλιση των δωρεάν μετακινήσεων των στρατευμένων 
και ιδιαίτερα εν’ όψει του Πάσχα.

Αυτήν την περίοδο οι στρατιωτικές μονάδες προγραμματίζουν τις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού 
για την εορταστική περίοδο του Πάσχα. Φαντάροι που υπηρετούν μακριά απ’ τις οικογένειές τους θα ανα-
γκαστούν, για ακόμη μία φορά, να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να μετακινηθούν από τις μονάδες τους. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι στρατευμένοι δικαιούνται μόνο μία κατάσταση επιβίβασης (ένα εισιτήριο 
μετ’ επιστροφής) απ’ τη μονάδα τους, ενώ ένας φαντάρος κατά τη διάρκεια της θητείας του παίρνει αρκετές 
φορές άδεια. 

Ενδεικτικά, ένας φαντάρος της ΣΤ’ ΕΣΣΟ του Νοέμβρη του 2018, χωρίς να υπολογίσουμε τις προσωπι-
κές του άδειες, θα πάρει τέσσερις φορές άδεια έως και τον Μάιο του 2019. 

Το πενιχρό ποσό των 8,72€ που χορηγείται στους στρατευμένους κάθε μήνα, δεν επαρκεί για να καλύψει 



42

ούτε τα βασικά έξοδά τους. Οι οικογένειές τους καλούνται να σηκώσουν ένα ακόμη οικονομικό βάρος στην 
πλάτη τους.

Η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των στρατευμένων, έπειτα απ’ 
τις ερωτήσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ τον περασμένο Δεκέμβρη για δωρεάν μετακινήσεις και χορήγηση έκτα-
κτου οικονομικού βοηθήματος στους φαντάρους.

Οι μικρές εκπτώσεις σε κάποια μέσα μεταφοράς και η κάλυψη των εξόδων για μία μόνο μετακίνηση με 
το πιο αργό μέσο, δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των φαντάρων. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση:
• Για την αποκλειστικά δωρεάν μετακίνηση των νέων στρατευμένων.
• Για την αξιοποίηση εναέριων στρατιωτικών μέσων για τη μετακίνηση των νέων στρατευμένων, 

ειδικά αυτών που υπηρετούν σε νησιά.

4/6/2019

Θέμα: Ελλείψεις στη χορήγηση ειδών ιματισμού στους νέους στρατευμένους.

Σύμφωνα με καταγγελίες νεοσύλλεκτων της Β’ ΕΣΣΟ/2019 οι ελλείψεις στην ενδυμασία τους είναι πολ-
λές. Ανάλογα με το απόθεμα των στρατοπέδων δίνονται διαφορετικές ποσότητες ρουχισμού ενώ ένα τμήμα 
δεν δίνεται καθόλου. Συγκεκριμένα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού Θήβας οι νεοσύλλεκτοι ενημε-
ρώθηκαν πως με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού δικαιούνται δύο (2) στολές παραλλαγής, αντί 
για τρεις (3) που ίσχυε μέχρι σήμερα. Μια τέτοια εξέλιξη θα αναγκάσει τους στρατιώτες να σπαταλήσουν 
ένα ακόμη ποσό για την αγορά και τρίτης στολής, αφού είναι αδύνατο να υπηρετήσουν με δύο μόνο στολές 
τη θητεία τους.

Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για τις ελλείψεις ειδών ιματισμού στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες. Αυτό ανα-
γκάζει τους περισσότερους να αγοράσουν μόνοι τους τον απαραίτητο ρουχισμό. Οφείλει να διασφαλίσει 
την ενδυμασία όλων των στρατευμένων, χορηγώντας τις αναγκαίες ποσότητες και τα αναγκαία είδη που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των νέων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση χορήγηση της τρίτης στολής παραλλαγής στους 

νεοσύλλεκτους του ΚΕΠΒ;
• Είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την πλήρη χορήγηση των ειδών ιματισμού 

στους νέους στρατευμένους;

25/7/2019

Θέμα: Για την εξασφάλιση μειωμένου αεροπορικού εισιτηρίου 
για τους οπλίτες της ΕΛΔΥΚ. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι στρατευμένοι δικαιούνται μόνο μία κατάσταση επιβίβασης (ένα εισιτήριο 
μετ’ επιστροφής) απ’ τη μονάδα τους, ενώ ένας φαντάρος κατά τη διάρκεια της θητείας του παίρνει περισ-
σότερες από μία φορά άδεια. 

Η μηνιαία αποζημίωση που χορηγείται στους στρατευμένους της ΕΛΔΥΚ, δεν επαρκεί για να καλύψει 
ούτε τα βασικά έξοδά τους. Οι οικογένειές τους καλούνται να σηκώσουν ένα ακόμη οικονομικό βάρος. 

Ειδικά, όσοι φαντάροι αποφάσισαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα επιβαρύνθηκαν ακόμη 
περισσότερο.

Τη στιγμή που ξοδεύονται υπέρογκα ποσά που δεν έχουν σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων καμία κυβέρνηση δεν έχει λύσει το βασικό οικονομικό πρόβλημα των αεροπορικών εισιτηρίων 
που αντιμετωπίζουν οι στρατευμένοι. Η κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση 
μειωμένου αεροπορικού εισιτηρίου για τους οπλίτες που υπηρετούν στην ΕΛΔΥΚ.
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ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίσει 
μειωμένο αεροπορικό εισιτήριο για τους οπλίτες που υπηρετούν στην ΕΛΔΥΚ; 

25/7/2019

Θέμα: Για το απαράδεκτο “Έντυπο συνέντευξης νεοτοποθετημένου οπλίτη” που καλούνται να συ-
μπληρώσουν οι στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ριζοσπάστης», έπειτα από τις καταγγελίες των 
φαντάρων της Β’ ΕΣΣΟ που τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο στην ΕΛΔΥΚ, οι νεοτοποθετημένοι οπλίτες καλού-
νται να συμπληρώσουν έντυπο ερωτήσεων που μεταξύ άλλων ζητάει απ’ τους φαντάρους να δηλώσουν αν 
είναι μέλη κάποιας οργάνωσης ή σωματείου.

Η απαράδεκτη αυτή ερώτηση προς τους οπλίτες, που θυμίζει μαύρες εποχές, πρέπει να αποσυρθεί άμε-
σα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να αποσύρει την συγκε-
κριμένη ερώτηση απ’ το έντυπο που συμπληρώνουν οι οπλίτες;

25/7/2019

Θέμα: Έλλειψη πόσιμου νερού στο 79 ΤΥΠΕΘ της Σάμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τις τελευταίες εβδομάδες στο 79 Τάγμα Υποστηρίξεως Εθνοφυλακής της 
Σάμου, το νερό της βρύσης έχει κριθεί ακατάλληλο με αποτέλεσμα φαντάροι και μόνιμο προσωπικό να 
αναγκάζονται να αγοράζουν εμφιαλωμένο. 

Η “προσωρινή” λύση που έδωσε η διοίκηση δεν μπορεί να διορθώσει το πρόβλημα. 

Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη αφού αδυνατεί να χορηγήσει ακόμη και το πιο βασικό αγαθό και 
μάλιστα κατά τη θερινή περίοδο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την παροχή δωρεάν πόσι-
μου νερού για τους φαντάρους και το μόνιμο προσωπικό;

3/9/2019

Θέμα: Ελλείψεις στη χορήγηση ειδών ιματισμού στους νέους στρατευμένους.

Το πρόβλημα της χορήγησης ειδών ιματισμού συνεχίζεται και στη Γ’ ΕΣΣΟ/2019. Οι φαντάροι που κα-
τετάγησαν στον στρατό ξηράς με τις δύο τελευταίες σειρές έχουν λάβει δύο (2) στολές παραλλαγής αντί 
για τρεις (3) που λάμβαναν μέχρι πρότινος. Μάλιστα, όπως ενημερώθηκαν, αυτό έγινε κατόπιν σχετικής 
διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Εξάλλου, οι ίδιοι οι φαντάροι έχουν καταγγείλει επανειλημμένως 
πως τα προβλήματα στην χορήγηση του ιματισμού είναι πολλά. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε Σημείο Υπο-
δοχής Οπλιτών υπάρχει διαφορετικό απόθεμα με αποτέλεσμα να μην χορηγούνται όλα τα είδη ιματισμού 
που είναι απαραίτητα για τη θητεία. Ως αποτέλεσμα, οι φαντάροι αναγκάζονται με δικά τους έξοδα να τα 
αγοράζουν.

Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για τις ελλείψεις ειδών ιματισμού στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες. Οφείλει να 
διασφαλίσει την ενδυμασία όλων των στρατευμένων, χορηγώντας τις αναγκαίες ποσότητες και τα αναγκαία 
είδη που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους.
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ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:
• την άμεση χορήγηση της τρίτης στολής παραλλαγής σε όσους δεν την έχουν;
• να εξασφαλίσει την πλήρη χορήγηση των ειδών ιματισμού στους νέους στρατευμένους;

20/9/2019 

Θέμα: Να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και να καλύπτονται 
οι ανάγκες των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους.

Οι νέοι στρατευμένοι, που υπηρετούν τη θητεία τους πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που είχαν ως 
πολίτες. Το δικαίωμα στην ενημέρωση, την διαμαρτυρία για τα προβλήματα της θητείας, το καψώνι, κ.α. Να 
μπορούν να συμμετέχουν και να δρουν μέσα από τα συνδικάτα, τους συλλόγους εργαζομένων κι άλλους 
φορείς του λαϊκού κινήματος.

Η οικονομική κρίση και τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζονται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, η νέα επίθεση 
που ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ στα εργασιακά επιβαρύνουν την λαϊκή οικογένεια. Οι οικογένειες των 
οπλιτών σε περίοδο δραστικής μείωσης των μισθών, συντάξεων, αύξησης της φορολογίας, επιβαρύνονται 
με επιπλέον ποσά προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών που 
όφειλε να καλύπτει το κράτος. Ακόμη πιο δυσμενής είναι η κατάσταση των οπλιτών που έχουν δημιουργήσει 
δικές τους οικογένειες καθώς στερούνται το εισόδημα που είχαν ως πολίτες.

Η “Ανάπτυξη για όλους”, όπως υπόσχεται η Ν.Δ ή “δίκαιη ανάπτυξη”, “ανάπτυξη για τους πολλούς” που 
υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια αυτού του συστήματος. 

Η καπιταλιστική ανάπτυξη πατάει πάνω στη σφαγή των δικαιωμάτων του λαού. Σφραγίζεται μέσα από τις 
επικίνδυνες συμφωνίες που κάνει η κυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου. 

Όπως είναι γνωστό η μηνιαία οικονομική ενίσχυση, ο λεγόμενος “μισθός” του οπλίτη είναι 8,62 ευρώ, ο 
οποίος ασφαλώς δεν φτάνει ούτε για τα καθημερινά έξοδα στο ΚΨΜ.

Γι’ αυτούς τους λόγους επιβάλλεται να αναλάβει το κράτος το σύνολο των δαπανών που αφορούν την 
εκτέλεση της υπηρεσίας και της εκπαίδευσης του οπλίτη αλλά και τις ατομικές του ανάγκες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να καλυφθούν οι ανά-
γκες και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των οπλιτών:

1. Η υπηρεσία να εξασφαλίζει υποχρεωτικά κι επαρκώς όλα τα απαραίτητα είδη ένδυσης, υπόδησης, 
τα συναφή διακριτικά τους και όσα άλλα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Το κράτος 
να αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μετακίνησης των οπλιτών από και προς το στρατόπεδο. Οι μετακινήσεις λόγω 
μετάθεσης, τοποθέτησης, απόσπασης, να γίνονται με υπηρεσιακά μέσα ή δωρεάν με λεωφορείο, τρένο, πλοίο, 
αεροπλάνο. Οι μετακινήσεις λόγω άδειας να γίνονται, είτε με υπηρεσιακά μέσα, είτε με κάλυψη του συνόλου 
του τιμήματος των εισιτηρίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, από τη μονάδα στον τόπο διαμονής και 
αντίστροφα. Οι μετακινήσεις λόγω “εξόδου” να γίνονται με υπηρεσιακά μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση να 
καλύπτονται πλήρως τα έξοδα μετακίνησης από το στρατόπεδο στη πλησιέστερη έδρα δήμου κι αντίστροφα. 
Δωρεάν εισιτήρια σ’ όλες τις αστικές συγκοινωνίες.
2. Να εξασφαλίζεται επαρκής, σε ποσότητα και ποιότητα, σίτιση.
3. Να στελεχωθούν με ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό κι επαρκή εξοπλισμό τα ιατρεία των 
μονάδων. Να γίνεται πλήρης κι έγκαιρος εμβολιασμός των οπλιτών. Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 
που να εξασφαλίζουν την υγιεινή στις μονάδες. Στις οικογένειες των οπλιτών και τα προστατευόμενα μέλη 
τους να εξασφαλίζεται πλήρης κι απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική, οδοντιατρική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη, υγειονομικό υλικό, χωρίς συμμετοχή στις πληρωμές, χωρίς πλαφόν και περικοπές. 
4. Στα παιδιά των οπλιτών να εξασφαλιστεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις η δωρεάν ένταξη στους 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
5. Για όλους τους οπλίτες, και ειδικά για όσους ήταν άνεργοι πριν την κατάταξή τους στις ΕΔ, να παγώνουν 
στεγαστικά δάνεια και χρέη προς το δημόσιο για όλο το διάστημα της θητείας. Να μην υλοποιείται κανένας 
πλειστηριασμός.
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6. Οι οπλίτες που διέκοψαν σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους, 
για να υπηρετήσουν τη θητεία τους - εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν - να επαναπροσλαμβάνονται υποχρεωτικά 
από τον ίδιο εργοδότη αμέσως μετά την απόλυσή τους από τις ΕΔ. Οι οπλίτες που είναι άνεργοι μετά την 
απόλυσή τους να δικαιούνται επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα της ανεργίας.
7. Οι οπλίτες που ανήκουν σε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, να 
λαμβάνουν μηνιαία ενίσχυση 200 ευρώ.
8. Στους οπλίτες που έχουν δημιουργήσει δική τους οικογένεια, να χορηγείται η μηνιαία ενίσχυση των 
200 ευρώ, με προσαύξηση ώστε το οικογενειακό τους εισόδημα να φτάνει τα 751 ευρώ το μήνα.
9. Να χορηγούνται υποχρεωτικά, επιπλέον της κανονικής, οι ημέρες της φοιτητικής και αγροτικής άδειας 
σε όσους οπλίτες τις δικαιούνται.
10. Η υπηρεσία να παρέχει τη δυνατότητα, στους οπλίτες σε όλες τις μονάδες, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
σε χώρους άθλησης, βιβλιοθήκες, αίθουσες ψυχαγωγίας, αίθουσες υπολογιστών, είτε των στρατοπέδων, είτε 
δημοτικών και δημοσίων. Να εξασφαλίζεται με ευθύνη της υπηρεσίας, δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές κι 
αθλητικές εκδηλώσεις εκτός των στρατοπέδων. 
11. Να έχουν δικαίωμα οι στρατευμένοι να συγκροτούν Επιτροπές μέσα στις μονάδες με σκοπό να 
αναφέρονται υπηρεσιακώς για ζητήματα συνθηκών διαβίωσης, να παίρνουν πρωτοβουλίες πολιτιστικού κι 
αθλητικού περιεχομένου.
12. Να κατοχυρώνονται στην ουσία και στην πράξη τα δικαιώματα του οπλίτη, να έχει γνώμη και δικαίωμα 
να εκφράζει τη διαμαρτυρία του, όπως για να καταργηθούν τα καψώνια, οι όποιες αυθαιρεσίες ανωτέρων. 
Να έχει το δικαίωμα να διατυπώνει τη γνώμη του ενάντια στη συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 
σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ενάντια στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και σε αποστολές σε 
βάρος άλλων λαών. Να κατοχυρώνεται στην πράξη το δικαίωμα του οπλίτη να διαβάζει πολιτικά έντυπα 
κι εφημερίδες εντός των μονάδων. Να πωλούνται εφημερίδες στα ΚΨΜ. Να μπει φραγμός στα εθνικιστικά 
συνθήματα σε βάρος άλλων λαών, στο ρατσιστικό και ναζιστικό δηλητήριο με όποιο τρόπο αυτό εκδηλώνεται.

30/9/2019

Θέμα: Ελλείψεις σε ιματισμό και σίτιση των φαντάρων της νέας ΕΣΣΟ.

Ο κ. Υπουργός σε πρόσφατες δηλώσεις του ανάφερε τον μεγάλο αριθμό νέων που έχουν υποβάλει αί-
τηση για να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς με την ΕΣΣΟ του Νοέμβρη και την αδυναμία των στρατιωτικών 
μονάδων να καλύψουν τις ανάγκες σε στολές, αλλά και για συσσίτιο.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν πληθώρα δημοσιευμάτων, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στις οικο-
γένειες, που τα παιδιά τους θα υπηρετήσουν τη θητεία τους στην επόμενη ΕΣΣΟ.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι οικογένειες των στρατευμένων επιβαρύνονται οικονομικά, πολ-
λαπλά και με την αγορά ρουχισμού, διότι ο ιματισμός που χορηγείται με την κατάταξη, δεν επαρκεί για την 
ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην δημιουργηθούν 
προβλήματα με τον ιματισμό και τη σίτιση των νέων που πρόκειται να καταταγούν για την εκπλήρωση της 
στρατιωτικής τους θητείας;   

16/10/2019

Θέμα: Εμπόδια σε φαντάρους που θέλουν να παραπονεθούν 
για τη νέα Συμφωνία Ελλάδας- ΗΠΑ.

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε αρκετές μονάδες του Στρατού Ξηράς η διοίκηση εμποδίζει τους φαντά-
ρους να παρουσιαστούν στην αναφορά παραπονούμενοι, για να εκφράσουν ελεύθερα την αντίθεση τους 
στη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. 
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 Οι φαντάροι και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν κάθε λόγο ανησυχίας για τη συμφωνία 
που δίνει “γη και ύδωρ” στους Αμερικανούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς.

 Η κυβέρνηση έχει ευθύνες για την άρνησή της απέναντι στους φαντάρους να εκφράζουν τη διαμαρτυ-
ρία τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίζεται στην 
πράξη, σε όσους επιθυμούν, να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους στην αναφορά, όπως προβλέπεται;

25/10/2019

Θέμα: Προβλήματα σε στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης.
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαντάροι που παρουσιάστηκαν πρόσφατα με την 2019/ Δ’ ΕΣΣΟ αντιμε-

τωπίζουν προβλήματα στη διαβίωσή τους στο 216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) 
Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα όπως οι ίδιοι αναφέρουν εντοπίστηκαν έντομα στο φαγητό, καθώς και 
κοριούς στους θαλάμους.

 Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Σε άλλα στρατόπεδα κατά το παρελθόν έχουν εμ-
φανιστεί παρόμοια προβλήματα με τις συνθήκες διαβίωσης και σίτισης των στρατευμένων χωρίς να έχουν 
δοθεί λύσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης και σίτισης των στρατευμένων απεντόμωση και κοριοκτονία στους χώρους σίτισης και 
κατάκλισης;

4/11/2019

Θέμα: Χρόνια προβλήματα στο Στρατό Ξηράς.

 Παρουσιάστηκε στις αρχές Οκτώβρη μία ακόμη σειρά στρατευσίμων. Οι νεοσύλλεκτοι φαντάροι 
προσπερνώντας τα πρώτα προβλήματα της προετοιμασίας για την ένταξή τους στο στρατό ήρθαν 
αντιμέτωποι με πληθώρα ελλείψεων σε βασικά είδη και άσχημων συνθηκών διαβίωσης στα Σημεία 
Υποδοχής Οπλιτών(ΣΥΠΟ). 

 Συγκεκριμένα, μερικά απ’ τα χρόνια προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν κι οι νεοσύλλεκτοι της 2019/ 
Δ’ ΕΣΣΟ, είναι τα εξής:

• Έλλειψη ειδών ιματισμού. Δε χορηγούνται όλα τα είδη σε όλους τους νεοσύλλεκτους. 
• Έλλειψη ειδών καθαρισμού. Σε αρκετά στρατόπεδα υπάρχει έλλειψη καθαριστικών. Η απάντηση 

της Διοίκησης στα παράπονα των φαντάρων πολλές φορές είναι η αγορά με ιδία έξοδά τους. 
• Συνθήκες διαβίωσης. Στην πλειοψηφία τους τα κτήρια των μονάδων είναι παλαιά με προβλήματα 

στην αποχέτευση, τη θέρμανση, το νερό. 
• Κόστος στη μετακίνηση. Στην πρώτη έξοδο των νεοσύλλεκτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μο-

νάδες δεν εξασφαλίζουν την μεταφορά των φαντάρων προς το πλησιέστερο χωριό ή πόλη, ενώ σε 
στρατόπεδο του Έβρου η Διοίκηση έχει κάνει συμφωνία με τα Ταξί, με κόστος 8 € τη διαδρομή.

 Αυτά είναι μερικά απ’ τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι φαντάροι στη θητεία τους. 
Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων δεν έχει δοθεί λύση σε αυτά που αποτελούν τις βασικές ανάγκες των 
στρατευμένων. Πόσο, μάλλον, αν μιλήσουμε για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φαντάρων, της 
άθλησης, του βιβλίου, κτλ.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλίσει αξιοπρε-
πείς και σύγχρονες συνθήκες που να καλύπτουν το σύνολο της θητείας των στρατευμένων;
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5/11/2019

Θέμα: Καταβολή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής
 των στρατευμένων με την 2019/ Δ’ ΕΣΣΟ.

 Παρουσιάστηκε στις αρχές Οκτώβρη η 2019/ Δ’ ΕΣΣΟ στρατευμένων. Η πλειοψηφία των στρατευμέ-
νων αναγκάστηκαν σε μετακινήσεις αρκετά μακριά απ’ τον τόπο διαμονής τους, με αποτέλεσμα να ξοδέ-
ψουν μεγάλα ποσά για να καταταγούν. 

 Τα κατά τόπους Φρουραρχεία ή οι αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές υποχρεούνται να εκδίδουν κατάσταση 
επιβίβασης για δωρεάν μεταφορά των νεοσυλλέκτων στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ). Ωστόσο, 
λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, χιλιάδες νεοσύλλεκτοι δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού. Αποτέλεσμα 
να επιβαρύνονται οικονομικά, αφού καλύπτουν οι ίδιοι το σύνολο των εξόδων μεταφοράς.

 Επιπλέον, αρκετοί νεοσύλλεκτοι για να καταταγούν στον προβλεπόμενο χρόνο στα ΣΥΠΟ αναγκάζο-
νται, λόγω έλλειψης δρομολογίων, να ταξιδέψουν νωρίτερα του προβλεπόμενου χρόνου και να διανυκτε-
ρεύσουν σε καταλύματα. Τα έξοδα της διανυκτέρευσης επιβαρύνουν τις οικογένειες των φαντάρων και δεν 
καλύπτονται οικονομικά απ’ το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξυμένο στο 
νομό Έβρου και τα νησιά του Αιγαίου. Εκεί, δηλαδή που υπηρετεί η μεγάλη πλειοψηφία των φαντάρων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε: 
• Να καλύψει έστω και αναδρομικά τα έξοδα μετακίνησης των νεοσυλλέκτων ή να χορηγήσει μια 

(1) επιπλέον κατάσταση επιβίβασης, σε όσους δεν έκαναν χρήση του δικαιώματός τους; 
• Να καλύψει τα έξοδα διαμονής, όσων νεοσυλλέκτων αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν σε κα-

ταλύματα πριν την κατάταξή τους;

11/11/2019

Θέμα: Προσπάθεια απαγόρευσης σε νεοσύλλεκτο να διαβάσει εφημερίδα.

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, νεοσύλλεκτος φαντάρος που παρουσιάστηκε στην Κω έφερε στα ατομικά 
του είδη την εφημερίδα “Ριζοσπάστης”. Στον έλεγχο των ατομικών ειδών ο υπεύθυνος υπαξιωματικός κα-
τάσχεσε την εφημερίδα με την αιτιολογία ότι δεν μπορούν στον ελληνικό στρατό να εκφράζονται πολιτικές 
απόψεις. 

 Έπειτα από διαμαρτυρία του νεοσύλλεκτου στρατιώτη η διοίκηση έδωσε την απάντηση ότι απαγορεύ-
ονται όλες οι εφημερίδες στον στρατό, ακόμη και οι αθλητικές.

Η ανάγνωση εφημερίδας αποτελεί δικαίωμα των στρατευμένων. Είναι πρόκληση εν έτει 2019, να παρε-
μποδίζεται ή και να απαγορεύεται στην πράξη η ανάγνωση εφημερίδας. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να σταματήσει στην πρά-
ξη η απαγόρευση, να διαβάζουν εφημερίδες εντός των στρατοπέδων οι φαντάροι;

21/11/2019

Θέμα: Για τις ημέρες αδείας των στρατευμένων της εορταστικής περιόδου.

 Σύμφωνα με τις ημερομηνίες των γκρουπ αδειών που γνωστοποιήθηκαν στους στρατευμένους για την 
εορταστική περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς, το σύνολο των ημερών άδειας είναι μειωμένο κατά 
δύο (2) ημέρες σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. 

 Ειδικά οι νέοι που υπηρετούν τη θητεία τους στις παραμεθόριες περιοχές, όπως ο νομός Έβρου και αρ-
κετά από τα νησιά, αναγκάζονται σε πολύωρες μετακινήσεις για να βρεθούν στον τόπο διαμονής τους. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν συνολικά έως και μία ημέρα απ’ τις άδειες τους στις μετακινήσεις. 

 Επιπλέον, όσοι κάνουν χρήση της κατάστασης επιβίβασης που δικαιούνται, δηλαδή της δωρεάν μετακί-



48

νησης, είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν τα φθηνότερα μέσα μεταφοράς, τα οποία ως γνωστόν είναι 
και πιο αργά.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αν προτίθεται η Κυβέρνηση να χορηγήσει στους στρατευμέ-
νους επιπλέον ημέρες μετάβασης και επιστροφής, κάτι που ίσχυε και στο παρελθόν.

22/11/2019

Θέμα: Για την εξασφάλιση των απαραίτητων δρομολογίων για τις μετακινήσεις των στρατιωτών 
και μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Γνωστοποιήθηκαν στους στρατευμένους και τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα γκρουπ 
αδειών για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς. 

 Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, ωστόσο, δε συμπίπτουν πάντα με τις ημέρες ακτοπλοϊκών δρομολογίων 
προς τα νησιά με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην αναχώρηση ή την επιστροφή του προσω-
πικού των ΕΔ.

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Λέρου που αναδεικνύει με σχετικό έγγραφό της η Ένωση 
Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) προς την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώ-
σεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ). Η Λέρος εξυπηρετείται απ’ το δρομολόγιο Πειραιάς – Ρόδος. Τα δρομολόγια 
από Πειραιά προς Ρόδο με ενδιάμεσο σταθμό στη Λέρο, εκτελούνται παγίως τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, 
Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ τις επίσημες αργίες της εορταστικής περιόδου από Πειραιά, όπως πληρο-
φορήθηκαν μέλη της Ένωσης, πρόκειται να εκτελεστούν ως εξής: από Πειραιά προς Ρόδο μόλις δύο, την 
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, ενώ από Ρόδο προς Πειραιά την Κυριακή 29 
Δεκεμβρίου. 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αδειούχοι του δεύτερου γκρουπ αδειών να καθυστερήσουν στην αναχώ-
ρησή τους. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τι μέτρα θα λάβει η 
Κυβέρνηση:

• Ώστε να δοθούν επιπλέον ημέρες άδειας στο προσωπικό και τους στρατευμένους για την εξυπη-
ρέτηση των μετακινήσεών τους.

• Για τη ναύλωση έκτακτων δρομολογίων πλοίων προς κάλυψη των αναγκών μετακίνησης.

4/12/2019

Θέμα: Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 
στους στρατευμένους ενόψει εορτών.

 Οι οικογένειες των στρατευμένων θα επωμιστούν ένα ακόμη οικονομικό έξοδο ώστε τα παιδιά τους 
να μπορέσουν να μετακινηθούν απ’ τον τόπο που υπηρετούν στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό έρχεται να 
προστεθεί σε πολλά ακόμη έξοδα που αναγκάζονται να κάνουν οι οικογένειες των στρατευμένων λόγω 
σημαντικών ελλείψεων ή μη παροχής από πλευράς του στρατού.

 Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων αυτά τα έξοδα είναι μόνιμα για κάθε οικογένεια, με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνονται με μεγάλα ποσά στο διάστημα της θητείας ώστε οι νέοι στρατευμένοι να έχουν μια αξιοπρε-
πή θητεία.

 Η κυβέρνηση να χορηγήσει στους νέους στρατευμένους που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξε-
περνάει τις 12.000€ εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 200€. Επιπλέον, στους στρατευμένους που έχουν 
δημιουργήσει δική τους οικογένεια να χορηγήσει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 751€.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης των στρατευμένων;
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5/12/2019

Θέμα: Προβλήματα διαβίωσης στο 239 Τάγμα Εθνοφυλακής στη Σάμο.

 Σύμφωνα με καταγγελίες φαντάρων στο 239 ΤΕ δεν λειτουργεί η θέρμανση ενώ υπάρχουν σπασμένες 
πόρτες στις εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική ανάπαυση των στρατιωτών. Οι φα-
ντάροι αντιμετωπίζουν, ακόμη, πρόβλημα με το φαγητό τους, ενώ στα εστιατόρια κυκλοφορούν κατσαρί-
δες.

 Οι απαράδεκτες αυτές συνθήκες διαβίωσης των φαντάρων της Σάμου δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. 
Παρόμοια προβλήματα καταγγέλλουν φαντάροι κι από άλλες μονάδες της επικράτειας. 

 Στο παρελθόν με ερωτήσεις το ΚΚΕ έχει φέρει το ζήτημα στη Βουλή χωρίς όπως φαίνεται να έχει δοθεί 
λύση με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων;

19/12/2019

Θέμα: Καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών των στρατευμένων.

 Οι στρατευμένοι αμείβονται με το πενιχρό και εξευτελιστικό ποσό των 8,72€ τον μήνα. Το ποσό αυτό, 
δεν φτάνει ούτε για τις πιο βασικές τους ανάγκες. Αποτέλεσμα, να βαρύνονται οι οικογένειές τους με ένα 
ακόμη μεγάλο έξοδο επί εννέα (9) μήνες. 

 Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν φαντάροι, ακόμη κι αυτό το ποσό καθυστερούν να το λάβουν. Αρκετοί 
φαντάροι της 2019/ Δ’ ΕΣΣΟ δεν έχουν πληρωθεί ακόμη. Πολλοί απ’ αυτούς βρίσκονται ήδη σε άδεια 
λόγω εορτών. 

 Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τις ανάγκες των φαντάρων και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση καταβολή των 
μισθών των στρατευμένων;

19/12/2019

Θέμα: Προβλήματα διαβίωσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ).

 Απαράδεκτες είναι οι συνθήκες διαβίωσης για τους φαντάρους στο στρατόπεδο της Θήβας. Φαντάροι 
που μετατέθηκαν στο στρατόπεδο αντίκρισαν παλιά κτήρια με βουλωμένες τουαλέτες, κοριούς και ποντίκια. 

 Σ’ αυτή την άθλια εικόνα προστέθηκε ένα ακόμη τραγικό και επικίνδυνο περιστατικό για την υγεία των 
φαντάρων. Φαντάρος εντόπισε στο φαγητό του κομμάτια από σύρμα. 

 Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την αξιοπρεπή διαβίωση των φαντάρων, την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής, την κάλυψη βασικών τους εξόδων. Οι ευθύνες για τα τεράστια προβλήματα που συνεχίζονται για 
χρόνια στο στρατό βαραίνουν όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση λύση αυτών των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φαντάροι στο ΚΕΠΒ Θήβας; 
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Για την Πυροσβεστική
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20/2/2019

Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της νήσου Χίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πολλά από αυτά 
έχουν πάρει μόνιμο χαρακτήρα, τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για περιοχή που έχει κατά το παρελθόν υποστεί μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.
Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με το μειωμένο έμψυχο δυναμικό της Πυροσβεστικής στη Χίο. Παράλ-

ληλα το προσωπικό αυτό έχει τρεις διαφορετικές συμβάσεις στην υπηρεσία, με διαφοροποιημένα καθή-
κοντα.

Ο στόλος των οχημάτων είναι γερασμένος.  Υπάρχουν οχήματα από τη δεκαετία του ΄80 και ο μέσος 
όρος ηλικίας των οχημάτων είναι πάνω από 20 χρόνια.

Τα αναλώσιμα υλικά σε μάνικες, μάσκες είναι ανεπαρκή και είναι απαράδεκτο το προσωπικό της Πυ-
ροσβεστικής να αγοράζει με δικά του χρήματα υλικά, γιατί έχει λήξει το όριο ζωής τους, όπως κιβώτια και 
σακούλες για τη συσκευασία στολών για χημικά. Ακόμη προβλήματα υπάρχουν στο κτήριο της Πυροσβε-
στικής και το προσωπικό με δικά του χρήματα επισκευάζει τις φθορές που υπάρχουν.

Επίσης, παρά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τη μεριά της Πυροσβεστικής για την προετοιμασία 
για την αντιπυρική περίοδο δεν έχει παρθεί καμιά πρωτοβουλία από τη μεριά της κυβέρνησης.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Είναι συνέχεια των πο-
λιτικών που εφάρμοσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τι μέτρα θα πάρει τώρα η κυβέρνηση για την οργάνωση 
της πυροπροστασίας της Χίου, για να μην ξαναζήσουν οι κάτοικοι του νησιού τον εφιάλτη των πυρκαγιών.  

22/2/2019

Θέμα: Οξυμένα προβλήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας και του Πυροσβεστικού Κλι-
μακίου Μαντουδίου. 

  Τα τοπικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια Μαντουδίου και Ιστιαίας βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, 
αντιμετωπίζουν πολύ οξυμένα προβλήματα. 

Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται καταρχήν με το μειωμένο έμψυχο δυναμικό της Πυροσβεστικής και 
την απαράδεκτη διατήρηση των τριών διαφορετικών σχέσεων εργασίας. Είναι διαπιστωμένο άλλωστε ότι 
υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
και τη μονιμοποίηση των υπηρετούντων με συμβάσεις πενταετών και εποχικών πυροσβεστών.

Μετά την καταστροφική πλημμύρα της 29ης του Σεπτέμβρη, δεν έχει αποκατασταθεί κανένας δασικός 
και αγροτικός δρόμος στην περιοχή ευθύνης του Πυροσβεστικού κλιμακίου Μαντουδίου. Σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς την επόμενη περίοδο στην κυριολεξία, δεν θα υπάρχει κανένας τρόπος πρόσβασης 
πυροσβεστικού οχήματος στα σημεία του πυκνού δάσους και όπως είναι γνωστό οι περιοχές που καλύ-
πτουν επιχειρησιακά τόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας όσο και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαντου-
δίου έχουν υποστεί διαχρονικά μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.

Υπάρχει επίσης έλλειψη σε αναλώσιμα υλικά και εξοπλισμό που καταστράφηκε στην πλημμύρα, με απο-
τέλεσμα οι πυροσβέστες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το κόστος κάλυψης κυρίως για είδη ατομικού εξοπλι-
σμού (επιχειρησιακά υποδήματα κ.λ.π.).

Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μαντουδίου που την ημέρα εκδήλω-
σης της πλημμύρας ήταν σε υπηρεσία και τα είχαν σταθμεύσει στον προαύλιο χώρο του Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου, υπέστησαν καταστροφές, διότι την ώρα που οι κάτοχοι τους επιχειρούσαν στην πλημμύρα πα-
ρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού. Μέχρι σήμερα δεν καταβληθεί καμία αποζημίωση για την αποκα-
τάσταση των ζημιών.

Τα κτήρια για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Μαντουδίου και Ιστιαίας παρουσιάζουν μεγάλα προβλήμα-
τα. 
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Το μισό κτήριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας υποχωρεί (βυθίζεται). Το μέγεθος του κτηρίου και 
του προαύλιου χώρου είναι ιδιαίτερα μικρό για τον όγκο των πυροσβεστικών οχημάτων που εξυπηρετεί. 
Σημειωτέον ότι όταν μισθώθηκαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρετούσαν την στέγαση 3 οχημάτων και 
σήμερα ο στόλος έχει αυξηθεί.

Η οροφή του κτηρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαντουδίου μπάζει νερά σε περιόδους βροχοπτώ-
σεων. Η πρόχειρη λύση της μόνωσης που κατασκευάστηκε δεν αποκατέστησε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει 
στέγαστρο για τα βασικά πυροσβεστικά οχήματα και τις περιόδους έντονου ψύχους τα αυτοκίνητα δεν μπο-
ρούν να επιχειρήσουν. Το υπόγειο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαντουδίου, κατά τη διάρκεια των πλημ-
μυρικών φαινομένων της 29ης του Σεπτέμβρη, κατακλύστηκε με νερό και πετρέλαιο και ακόμα ο χώρος 
δεν έχει καθαριστεί ολοκληρωτικά, ούτε έχει απολυμανθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εστίες μόλυνσης 
που απειλούν την υγεία των εργαζομένων. 

Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και οι ευθύνες της κυβέρνησης μεγάλες, ενώ γνωρίζει τα προβλήματα 
ακολουθεί την πολιτική που εφάρμοσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑ-
ΣΟΚ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Yπουργός Προστασίας του Πολίτη τι μέτρα θα πάρει τώρα η κυβέρνηση για την άμεση 
επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, για την οργάνωση της πυροπροστασίας της περιοχής της Κεντρικής 
και Βόρειας Εύβοιας και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης για τη νέα αντιπυρική περίοδο.

26/2/2019

Θέμα: «Για την επίλυση του προβλήματος στέγασης και συνθηκών 
διαβίωσης των εργαζομένων στα νησιά».

Στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαπιστώνεται ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα κατοικίας και ακόμα 
περισσότερο κατοικίας με προσιτό ενοίκιο από τους εργαζόμενους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία 
και όσους δεν είναι ντόπιοι. Το πρόβλημα αφορά τόσο τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο, όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης παρουσιάζεται οξύτερο σε νησιά με τουριστική κίνηση. 

Με βάση τους Νόμους 4368/2016 και 4483/2017 η Περιφέρεια και κάποιοι Δήμοι, επιδοτούν τη δια-
μονή γιατρών, αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων, χωρίς όμως, με τον τρόπο αυτό, να καλύπτονται 
πλήρως οι ανάγκες ακόμη και των κατηγοριών αυτών σε όλα τα νησιά. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλη-
μα παραμένει εξίσου έντονο στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που 
ενδεικτικά περιλαμβάνουν, εκτός από ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και Σώματα Ασφαλείας, στρατι-
ωτικούς, δημοτικούς υπαλλήλους, μόνιμους εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους Πολιτικής Αεροπορίας, κ.ά. Τα 
ποσοστά κάλυψης για τη δημιουργία κατοικιών για τους στρατιωτικούς, παραμένουν χαμηλά. Προβλήματα 
επίσης δημιουργεί στο λαό των νησιών και η έλλειψη τοπικής ιατροδικαστικής υπηρεσίας, υποβάλλοντάς 
τον σε επιπλέον οικονομική αφαίμαξη και ψυχολογική επιβάρυνση. 

Η κατάσταση αυτή αποθαρρύνει άτομα αντίστοιχων ειδικοτήτων στο να ανταποκρίνονται στις προκη-
ρύξεις θέσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών. Η όλη κατάσταση εγκυμονεί 
κινδύνους για το λαό των νησιών, αλλά και για τα εκατομμύρια επισκεπτών το καλοκαίρι.

Η επιβάρυνση των ίδιων των εργαζομένων είναι τεράστια. Όσοι, από αυτούς αποφασίσουν, να κάνουν 
το βήμα να εργαστούν στα νησιά, ή μετατίθενται υποχρεωτικά, αντιμετωπίζουν αφενός ένταση της δουλειάς 
από την υποστελέχωση και τη συνεχή αύξηση των αναγκών και αφετέρου άθλιες συνθήκες διαβίωσης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι γιατροί και νοσηλευτές, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν κατακόρυφα αυξημένα 
περιστατικά κατά την τουριστική περίοδο, διαμένουν αντίστοιχα σε θαλάμους που προορίζονται για ασθε-
νείς και τρεις – τρεις, τέσσερεις – τέσσερεις σε ακατάλληλα δωμάτια (Σαντορίνη). Εργαζόμενοι πάλι άλλων 
κατηγοριών κοιμούνται στις παραλίες, ή στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. 

Εκεί που υπάρχει παντελής κρατική αδιαφορία είναι σε ότι αφορά τους εργαζόμενους εποχιακά, σε 
επαγγέλματα γύρω από τον τουρισμό, με την εντατικοποίηση της δουλειάς σε 10 - 12ωρο ωράριο, σε συν-
δυασμό με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης το υπόλοιπο 24ωρο. 
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Το ΚΚΕ δεν συμφωνεί οι ανάγκες να καλύπτονται μέσω της Τοπικής Διοίκησης, χωρίς να την απαλλάσσει 
από τις ευθύνες της. Έχει αναλάβει αρμοδιότητες, χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια από την κυβέρνηση. Έτσι 
-και οι δυο τους- καταλήγουν μέσα από την τοπική φορολογία, να φορτώνουν όλο και νέα βάρη τον νησιω-
τικό λαό, σαν να μην είναι ήδη υπεραρκετά όσα πληρώνει στην εφορεία. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, Τουρισμού, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να επιλύσει το πρόβλημα κατοικίας και της γενικότε-
ρης διαβίωσης των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ενόψει μάλιστα της ερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου;

12/4/2019

Θέμα: Προβλήματα υποδομών και στέγασης σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίας της Θράκης.

Το Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πολλές φορές αναδείξει τα σοβαρά προβλή ματα που υπάρ-
χουν στη στέγαση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Κλιμακίων. Πολλά από αυτά τα κτήρια 
αξιολογούνται ως επισφαλή και επικίνδυνα για το προσωπικό που κινείται και εργάζεται στους χώρους τους.

Σοβαρά στεγαστικά προβλήματα υπάρχουν και σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης και συγκεκριμένα:
 Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης: Αν και το κτίριο είναι νεόδμητο και ενώ δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν, παρ όλα αυτά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη εγκατα-
σταθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη διαδικασία παραλαβής 
του έργου.

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι, στον ελάχιστο χρόνο χρήσης των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων, να παρατηρούνται: Η ύπαρξη έντονης υγρασίας στα τοιχώματα του κτηρίου ενώ και οι ηλε-
κτρολογικές και υδραυλικές του εγκαταστάσεις καθίστανται επισφαλείς για το προσωπικό της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας.

Το γεγονός ότι έχει προηγηθεί η εγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
που δεν έχει γίνει η οριστική παράδοση τους και στις οποίες εντοπίζονται τα προαναφερόμενα προβλήματα, 
αποτελεί για το προσωπικό πολύ σοβαρό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής: Το κτήριο στεγάζεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, με συνέπεια 
να εγκυμονεί καθημερινά ο κίνδυνος για δημιουργία καθυστέρησης στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας, λόγω του συχνού μποτιλιαρίσμα τος που δημιουργείται. Επιπρόσθετα το κτήριο όπου στεγά-
ζεται είναι αρκετά παλιό. Χαρακτηριστικό δείγμα της παλαιότητάς του είναι το γεγονός ότι διατηρεί ακόμη 
στέγη από ΕΛΕΝΙΤ. Υλικό το οποίο είναι αποδεδειγμένης και επισημασμένης επικινδυνότητας για την υγεία 
των ανθρώπων και πρέπει να αντικαθίσταται. Είναι γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί από τους αρμόδιους 
φορείς η ανάγκη για την άμεση μετεγκατάσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο στη συζήτηση που 
άνοιξε για την μετεγκατάσταση της στο εγκαταλειμμένο κτίριο του ΞΕΝΙΑ, τέθηκε σε προτεραιότητα το κτίριο 
να ενταχθεί στον ΤΑΙΠΕΔ.
 Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας: Το κτήριο όπου στεγάζεται προήρθε από τη συνένωση δύο δι-
αμερισμάτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προβληματική ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, 
σε σημείο να υπάρχει κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Παρ όλα αυτά όμως δεν εγκρίνεται καμία δαπάνη για 
τη συντήρηση του κτηρίου, με συνέπεια τα όποια έξοδα δημιουργούνται για την άμεση αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών, να τα επωμίζονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ενδεικτικό της 
απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί είναι ότι, πρόσφατα, η αμοιβή τεχνίτη υδραυλικού που επισκεύασε 
σχετική βλάβη στην υδραυλική εγκατάσταση, καλύφθηκε από όλα τα στελέχη της υπηρεσίας.

Τα σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που καταγράφονται στις προαναφερόμενες Πυροσβεστικές Υπη-
ρεσίες καθώς και σε μία σειρά άλλες σε όλη την χώρα, αλλά και ο τρόπος που αυτά αντιμετωπίζονται, είναι 
αποτέλεσμα της πολιτικής συρρίκνωσης των δαπανών του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα. 
Δαπάνες που διατηρούνται και από τη σημερινή κυβέρνηση μειωμένες σε σχέση με τις πιστώσεις του 2009 
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με έναν Μ.Ο. κατά 23,10%, περί τα 115.389.480 προς όφελος φυσικά των επιχειρηματικών ομίλων.
Τα ποσά των σχετικών πιστώσεων που ανέρχονται για το 2019 στις 405.000 συνολικά και αφορούν τις 

δαπάνες συντήρησης 278 περίπου Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων, αν εξαιρέσουμε περί τις 24 
που είναι ευθύνη των επιχειρηματικών ομίλων Fraport και κοινοπραξιών οδικών αξόνων και των 16 εθε-
λοντικών που λειτουργούν με ευθύνη των δήμων, είναι αποκαλυπτικά από μόνα τους και αποτυπώνουν την 
αδιαφορία του κεντρικού κράτους, για την ασφάλεια των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πιστώσεις των 405.000 ευρώ, μόλις δηλαδή αρκούν για τις επισκευαστικές ανάγκες μίας ή το πολύ 
δύο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα. Επίσης και οι ίδιοι οι υπάλλη-
λοι καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και για αυτού του είδους τα ζητήματα, λόγω άρνησης της κυ-
βέρνησης να αναλάβει τις συγκεκριμένες ευθύνες της.

Προκαλεί ιδιαίτερη αρνητική εντύπωση, η πρόσφατη απάντηση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών σε σχετι-
κή Ερώτηση του κόμματος μας για τα πολύ σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η 2η ΕΜΑΚ 
της Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων διαβεβαιώνει ότι:

«...κατόπιν ιεράρχησης των υποβαλλόμενων αιτημάτων και αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις στις κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις που χρήζουν συντήρησης ή/και επισκευής».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη:
• Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αυξήσει τις σχετικές δαπάνες για να αντιμετωπίζονται έγκαι-

ρα και αποτελεσματικά τα προβλήματα στέγασης και συντήρησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυ-
ροσβεστικών Κλιμακίων;

• Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα στεγαστικά προβλήματα 
που καταγράφονται στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης;

 
14/4/2019

Θέμα:  Μέτρα της κυβέρνησης για την νέα αντιπυρική περίοδο. 

 Έχοντας νωπές τις μνήμες από την καταστροφικότερη αντιπυρική περίοδο  από πλευράς ανθρώπινων 
απωλειών που έζησε ποτέ η χώρα μας, συνέπεια των αντιδασικών πολιτικών που εφαρμόζονται διαχρονι-
κά, το ΚΚΕ εκφράζει και για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο την έντονη ανησυχία του.  

  Η αγωνία πηγάζει από το γεγονός ότι ενώ είμαστε μόλις δέκα πέντε μέρες πριν την έναρξη της νέας 
αντιπυρικής περιόδου, διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυ-
ση της πυροπροστασίας της χώρας, όπως επιβάλλονταν υπό το βάρος των τραγικών συνεπειών από την 
πυρκαγιά ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. 

Η απουσία προληπτικών παρεμβάσεων στα δασικά οικοσυστήματα, επιβεβαιώθηκε από τη μεγάλη 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
2018 2019

Αμοιβές και έξοδα συντήρησης επισκευής κτιρίων και έργων 
υποδομών.  

200.000 200.000

Αγορές ειδών συντήρησης & επισκευής 
εγκαταστάσεων 200.000 200 000

Έξοδα για κατασκευές στρατιωτικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων 5.000 5.000

ΣΥΝΟΛΑ 405.000 405.000
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πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα στο δάσος της Στροφυλιάς στην Ηλεία. Σε ένα δάσος μάλιστα που 
έχει χαρακτηριστεί εθνικό πάρκο και προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ και το Δίκτυο Natura και 
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι πιο αυξημένα τα μέτρα φύλαξης και πρόληψης και για τον επιπρόσθετο 
λόγο ότι ο νομός Ηλείας συγκαταλέγεται στις πλέον πυρόπληκτες περιοχές.   

Ο βαθμός ετοιμότητας παράλληλα του μηχανισμού πυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, που υπο-
φέρει χρόνια από την έλλειψη μόνιμου προσωπικού,  υποδομών, κατάλληλου μηχανολογικού και ατομικού 
εξοπλισμού, γίνεται εύκολα αντιληπτός αν λάβουμε υπόψη ότι:

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα που διατέθηκαν για το 2019 είναι αυ-
ξημένες σε σχέση με το 2018 μόνο κατά 18.528.000 ευρώ και δεν λύνουν το πρόβλημα γιατί: Μόνο από 
το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν περικοπεί σωρευτικά από το 2010 μέχρι και σήμερα 1.153.894.800 ευρώ, 
με σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό του 2009 που και αυτός υπολείπονταν σε σχέση με τις πραγμα-
τικές και σύγχρονες ανάγκες του. Επίσης σχετικά με τη δασική υπηρεσία από το 1998 και μετά που έγινε ο 
αντιεπιστημονικός και καταστροφικός διαχωρισμός πρόληψης – καταστολής, περιορίστηκαν τραγικά οι 
προληπτικές παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Αυτές οι πολιτικές εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα από 
όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να αντιληφθούμε τις βαριές ευθύνες 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ.   

H υποχρηματοδότηση του μηχανισμού πυροπροστασία και πυρόσβεσης, έχει την αντανάκλαση της 
στον νέο σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος που ανακοινώθηκε για την νέα αντιπυρική περίοδο. 

Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό, ότι δεν μπορούν να προστατευτούν τα 
δάση, οι πόλεις και η λαϊκή περιουσία, χωρίς ριζική αλλαγή πολιτικής.

Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, δεν μπορούν να καλυφθούν βασικές λαϊκές ανά-
γκες, να προστατευθούν και να διαχειριστούν η γη, το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, οι πόλεις, η φυτική και 
ζωική παραγωγή και γενικά αυτή η τεράστια περιουσία υπέρ του λαού.

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να δυναμώσει ο προσανατολισμός, του εργατικού - λαϊκού κινήματος, με 
αποφασιστικότητα μπορεί να παλέψει για άμεσα ζητήματα, σήμερα, που επείγει η αντιμετώπιση και η λύση 
τους, όπως:

- Να καταργηθούν όλοι οι αντι-δασικοί νόμοι, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Να 
εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών.

- Να αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι στο 100% των ζημιών που έχουν υποστεί.
- Να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας.
- Να γίνει αύξηση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, με πλήρωση των αναγκαίων οργανικών 

θέσεων στην πυροσβεστική και τη δασική υπηρεσία.
- Εφαρμογή ενός σύγχρονου μισθολογίου, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. Την 

εφαρμογή πενθήμερης εβδομάδας εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των 
εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.

- Μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις όλων των 5ετούς θητείας και των εποχικών πυρο-
σβεστών. Να αναπληρώσει το κράτος τις απώλειες -ληστεία- που έγινε στα αποθεματικά των Ταμείων, με 
το χρηματιστήριο και με το περιβόητο «κούρεμα» και για τα οποία δεν έχουν αναζητηθεί ευθύνες μέχρι 
σήμερα.

- Υποστηρίζουμε τον αγώνα για την κατοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας. Μπορεί να ασκείται και 
από τους πυροσβέστες, με τους ίδιους όρους που το ασκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής 
και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι και μέσα από την κατοχύρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που 
θα κάνουν εφικτή την άσκησή του και δεν θα το καταστούν στην πράξη ανεφάρμοστο.

- Ενίσχυση αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλισθούν τα απα-
ραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών των τεχνικών μέσων και επίγειων, με ενίσχυση και ανανέ-
ωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα και σύγχρο-
να πλωτά μέσα για τους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς.

- Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπό-
ψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης ως μέσο, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της 
χώρας μας.

- Η οργάνωση της πυρασφάλειας της χώρας σε επίπεδο δομής, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και 
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αντιμετώπισης να είναι αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του κράτους, μέσω του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Καμία εμπλοκή των ιδιωτών, αλλά και της Τοπικής Διοίκησης.

- Να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των πυροσβεστών, μέσα από ένα τρίχρονο πλάνο 
εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει και την πρακτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση να γίνεται 
με αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και όλων των απαραίτητων μέσων σε κατάλληλες 
κτιριακές εγκαταστάσεις.

- Να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών - αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων 
και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των δασικών οικοσυ-
στημάτων και των ορεινών - ημιορεινών περιοχών. Η εξασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης, μέσω 
του Κρατικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κάλυψη των ελλείψεων, καθώς και 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το απαραίτητο προσωπικό και υποδομές, που να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων και καταστροφών από πλημμύρες, πυρκα-
γιές, σεισμούς.
   

ΕΡΩTΩNTAI οι κ. κ. Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έστω και την τελευταία στιγμή για να μην ξαναζήσει ο τόπος 
μας παρόμοιες τραγωδίες και καταστροφές όπως το Μάτι, Κινέτα, Μάνδρα, Στροφυλιά;

• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει γενικότερα για την προστασία της ζωής και της υγείας των πυροσβεστών 
από τους επαγγελματικούς κινδύνους και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης όσων θα επανδρώ-
σουν τις μηχανοκίνητες μονάδες; 

• Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η οριστική εργασιακή αποκατάσταση όλων των πενταετών και 
συμβασιούχων πυροσβεστών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας; 

18/4/2019

Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Οι βουλευτές: Μανώλης Συντυχάκης, Σταύρος Τάσσος
Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή των Δημάρχων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδί-

ου Λασιθίου με την οποία διαμαρτύρονται για τη μεταφορά του μοναδικού διασωστικού Πυροσβεστικού 
οχήματος από το Νομό Λασιθίου στο Νομό Ρεθύμνου και ζητάνε την άμεση επαναφορά του στο Νομό 
Λασιθίου. 

23/4/2019

Θέμα: Άμεση στελέχωση του Πυροσβεστικού Σταθμού Λήμνου.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν με τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σταθμού της Λήμνου με το απα-
ραίτητο προσωπικό. Τα προβλήματα είναι ακόμη πιο οξυμμένα ιδιαίτερα την αντιπυρική περίοδο, όπως 
αυτά αναδείχτηκαν και κατά την πρόσφατη περιοδεία στην υπηρεσία αυτή, κλιμακίου της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Λήμνου.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, 5 πυροσβέστες, αλλά και σε εποχικό, 10 πυ-
ροσβεστών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: 
• Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να προσλάβει μόνιμο προσωπικό για τη στελέχωση του Πυροσβε-

στικού Σταθμού της Λήμνου;
• Μετά την εξαγγελία της κυβέρνησης για την πρόσληψη 1.500 εποχικών πυροσβεστών, θα υπάρξει μέ-

ριμνα για τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σταθμού της Λήμνου;
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26/7/2019

Θέμα: Μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πυροπροστασία της 
χώρας και της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. 

 Έχοντας νωπές τις μνήμες από την καταστροφικότερη αντιπυρική περίοδο από πλευράς ανθρώπινων 
απωλειών που έζησε ποτέ η χώρα μας, συνέπεια των αντιδασικών πολιτικών που εφαρμόζονται διαχρονι-
κά, το ΚΚΕ εκφράζει και για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο την έντονη ανησυχία του.

Η αγωνία πηγάζει από το γεγονός ότι ενώ είμαστε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου, γίνεται 
ολοένα και περισσότερο αντιληπτό το γεγονός ότι συνεχίζουν να μη λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την 
ενίσχυση της πυροπροστασία της χώρας, όπως επιβάλλονταν υπό το βάρος των τραγικών συνεπειών από 
την πυρκαγιά ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. 

Η απουσία προληπτικών παρεμβάσεων στα δασικά οικοσυστήματα, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση 
του μηχανισμού πυρόσβεσης, επιβεβαιώνεται συνεχώς από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που ξεσπούν σε 
καθημερινή βάση πριν ακόμη την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. 

Ο βαθμός ετοιμότητας του μηχανισμού πυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, που υποφέρει χρόνια 
από την έλλειψη μονίμου προσωπικού, υποδομών, κατάλληλου μηχανολογικού και ατομικού εξοπλισμού, 
γίνεται εύκολα αντιληπτός αν λάβουμε υπόψη ότι:

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα που διατέθηκαν για το 2019 είναι αυξη-
μένες σε σχέση με το 2018 μόνο κατά 18.528.000 ευρώ και δεν λύνουν το πρόβλημα. 

Μόνο από το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν περικοπεί σωρευτικά από το 2010 μέχρι και σήμερα 
1.153.894.800 ευρώ, με σημείο αναφοράς τον προϋπολογισμό του 2009 που και αυτός υπολείπονταν σε 
σχέση με τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες του. 

Επίσης σχετικά με τη δασική υπηρεσία από το 1998 και μετά που έγινε ο αντιεπιστημονικός και κα-
ταστροφικός διαχωρισμός πρόληψης - καταστολής, περιορίστηκαν τραγικά οι προληπτικές παρεμβάσεις 
στα δασικά οικοσυστήματα. Αυτές οι πολιτικές εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα από όλες τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ , Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Υπό το πρίσμα των τραγικών συνεπειών που δημιούργησαν 
μπορούμε να αντιληφθούμε τις βαριές ευθύνες που τους αναλογούν. 

Η υποχρηματοδότηση του μηχανισμού πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, έχει την αντανάκλαση της 
στον νέο σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος που ανακοινώθηκε για την τρέχουσα αντιπυρική περίο-
δο από την προηγούμενη κυβέρνηση και περιορίστηκε αποκλειστικά στη δημιουργία ενός μηχανοκίνητου 
τμήματος από τις ίδιες δυνάμεις και υποδομές, με εμφανή στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τίποτε 
περισσότερο. 

Τα προβλήματα σε επίπεδο διοικητικής μέριμνας για παροχή αξιοπρεπούς σίτισης και νερού στους πυ-
ροσβέστες όταν επιχειρούν μακριά από τις εστίες τους όχι μόνο παραμένουν αλλά έθεσαν μάλιστα σε κίν-
δυνο την υγεία δύο πυροσβεστών στην πρόσφατη πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα. 

Διαπιστώνουμε όμως ότι στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, εκτός από τις γενικόλο-
γες αναφορές για την αναγκαιότητα αλλαγής μοντέλου στην πολιτική προστασία, δεν αναφέρθηκε κανένα 
συγκεκριμένο μέτρο που θα ήταν ικανό να αντιστρέψει την υπάρχουσα αναποτελεσματική οργάνωση της 
πυροπροστασίας και δασοπροστασίας της χώρας. 

Το γεγονός αυτό από μόνο του, εντείνει την ανησυχία του κόμματος μας ότι η πολιτική της νέας κυβέρνη-
σης θα κινηθεί πάνω στις ίδιες κατευθύνσεις που εφάρμοσαν και οι προκάτοχοι της για περαιτέρω μείωση 
δαπανών, μεταφορά αρμοδιοτήτων πυρασφάλειας σε δήμους και ιδιώτες με παράλληλη συρρίκνωση του 
κρατικού μηχανισμού και των υποδομών. 

Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό, ότι δεν μπορούν να προστατευτούν τα 



58

δάση, οι πόλεις και η λαϊκή περιουσία, χωρίς ριζική αλλαγή πολιτικής. Στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρό-
μου ανάπτυξης, δεν μπορούν να καλυφθούν βασικές λαϊκές ανάγκες, να προστατευθούν και να διαχει-
ριστούν η γη, το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, οι πόλεις, η φυτική και ζωική παραγωγή και γενικά αυτή η 
τεράστια περιουσία υπέρ του λαού. 

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να δυναμώσει ο προσανατολισμός, του εργατικού - λαϊκού κινήματος, με 
αποφασιστικότητα μπορεί να παλέψει για άμεσα ζητήματα, σήμερα, που επείγει η αντιμετώπιση και η λύση 
τους, όπως:
 Να καταργηθούν όλοι οι αντιδασικοί νόμοι, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Να 

εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών.
 Να αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι στο 100% των ζημιών που έχουν υποστεί.
 Να γίνει ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμός του αντιπυρικού σχεδιασμού και της πυροπροστασίας.
 Να γίνει αύξηση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, με πλήρωση των αναγκαίων οργανικών 

θέσεων στην πυροσβεστική και τη δασική υπηρεσία.
 Να ενισχυθούν οι αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα και να εξασφαλισθούν 

τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών των τεχνικών μέσων και επίγειων, με ενίσχυση και 
ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα και 
σύγχρονα πλωτά μέσα για τους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς.
 Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπό-

ψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης ως μέσο, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της 
χώρας μας.
 Η οργάνωση της πυρασφάλειας της χώρας σε επίπεδο δομής, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού 

και αντιμετώπισης να είναι αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του κράτους, μέσω του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος. Καμία εμπλοκή των ιδιωτών, αλλά και της Τοπικής Διοίκησης.
 Να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των πυροσβεστών, μέσα από ένα τρίχρονο πλά-

νο εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει και την πρακτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση να 
γίνεται με αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και όλων των απαραίτητων μέσων σε κατάλ-
ληλες κτιριακές εγκαταστάσεις.
 Να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών - αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων 

και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των δασικών οικοσυ-
στημάτων και των ορεινών - ημιορεινών περιοχών. Η εξασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης, μέσω 
του Κρατικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κάλυψη των ελλείψεων, καθώς και 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το απαραίτητο προσωπικό και υποδομές, που να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων και καταστροφών από πλημμύρες, πυρκα-
γιές, σεισμούς.

Επιπρόσθετα να πάρει μέτρα η κυβέρνηση για: 
 Την εφαρμογή ενός σύγχρονου μισθολογίου, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής. 

Την εφαρμογή πενθήμερης εβδομάδας εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, 
των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους.
 Τη μονιμοποίηση με σταθερές εργασιακές σχέσεις όλων των δετούς θητείας και των εποχικών πυ-

ροσβεστών. Να αναπληρώσει το κράτος τις απώλειες - ληστεία που έγινε στα αποθεματικά των Ταμείων, 
με το χρηματιστήριο και με το περιβόητο «κούρεμα» και για τα οποία δεν έχουν αναζητηθεί ευθύνες μέχρι 
σήμερα. 

Υποστηρίζουμε τον αγώνα για την κατοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας. Μπορεί να ασκείται και 
από τους πυροσβέστες, με τους ίδιους όρους που το ασκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής 
και γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι και μέσα από την κατοχύρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που 
θα κάνουν εφικτή την άσκησή του και δεν θα το καταστούν στην πράξη ανεφάρμοστο.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. κ. Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

1.Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έστω και την τελευταία στιγμή για να μην ξαναζήσει ο τόπος μας 
παρόμοιες τραγωδίες και καταστροφές όπως το Μάτι, Κινέτα, Μάνδρα;
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2.Τι μέτρα προτίθεται να πάρει γενικότερα για την προστασία της ζωής και της υγείας των πυροσβεστών από 
τους επαγγελματικούς κινδύνους και για να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διοικητικής μέριμνας με σίτιση, 
διαμονή και νερό κατά την διάρκεια επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων;

3. Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η οριστική εργασιακή αποκατάσταση όλων των πενταετών και συμβα-
σιούχων πυροσβεστών με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας;

26/8/2019

Θέμα: Αύξηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές και την κύρωση του νέου Ποινικού Κώδικα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώ-
σεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ) με ανακοίνωσή της, καλεί την κυβέρνηση να εκδώσει 
νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών με σκοπό να καθορι-
στούν το ύψος και ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής διοικητικών 
προστίμων. Τέλος η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της ζητάει από την κυβέρνηση κατά την έκδοση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, τα Διοικητικά Πρόστιμα να αποτελέσουν πόρο του Λογαριασμού Λεσχών των κατά 
τόπους Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, διότι μέσα από αυτόν δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης 
των Υπηρεσιών.

Το ΚΚΕ θεωρεί απαράδεκτη την εφαρμογή αυτής της πολιτικής που θέλει η χρηματοδότηση υπηρεσιών του 
Πυροσβεστικού Σώματος να γίνεται με την εξασφάλιση κονδυλίων μέσα από τη διαδικασία των Διοικητικών 
Προστίμων.

Η πολιτική αυτή είναι επικίνδυνη για το λαό μας αλλά και για τους ίδιους τους πυροσβέστες. Οι αντιλαϊκές 
κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία μείωσαν τα κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά  1 δισεκ. ευρώ 
περίπου για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλες ευθύνες για αυτές τις μειώσεις και η ευθύνη τους μεγαλώνει ακόμη 
περισσότερο με την υιοθέτηση πολιτικών εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών.  

Τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης της Πυροσβεστικής από τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, δεν μπορεί να υποκατασταθούν με την αναζήτηση άλλων πόρων όπως πρόστιμα, δωρεές, χορηγίες. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών:
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την αύξηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού για την κά-

λυψη των μεγάλων αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω των περικοπών της τελευταίας δεκαετίας;
• Θα μονιμοποιήσει όλους τους πυροσβέστες που είναι με συμβάσεις;
• Θα γίνουν προσλήψεις για την αύξηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την αρτιό-

τερη οργάνωση της πρόληψης και της πυροπροστασίας;
• Θα καλύψει η κυβέρνηση τις υλικοτεχνικές ανάγκες που υπάρχουν σε επίγεια και εναέρια μέσα, για την 

ολοκληρωμένη οργάνωση της πυροπροστασίας και της πυρασφάλειας;

3/9/2019 

Θέμα: «Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Δήμο Διρφύων - 
Μεσσαπίων Ν. Εύβοιας και των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και πυροπροστασίας».

Για μια ακόμη χρονιά, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου στην περιοχή του Δήμου Διρφύων- 
Μεσσαπίων στο νομό Εύβοιας, είχε ως συνέπεια να μετατραπούν περίπου 25.000 στρέμματα σε αποκαΐδια, με 
αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο και υλικοτεχνικές υπο-
δομές. 
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Ενδεικτικά, από τη μέχρι τώρα καταγραφή - η οποία συνεχίζεται με βάση τους απαράδεκτους και ασφυ-
κτικούς όρους που θέτει ο ΕΛΓΑ για την κατάθεση αίτησης αποζημίωσης (καταβολή τέλους 1 ευρώ για 
κάθε ζώο και 2 ευρώ για κάθε κυψέλη, πλήρης τακτοποίηση οφειλών στον ΕΛΓΑ, ηλικιακό όριο)- έχουν 
καταστραφεί εκατοντάδες μελίσσια (κυψέλες) και ελαιόδεντρα, δεκάδες παραπήγματα, αποθήκες με ζωο-
τροφές, ενώ απροσδιόριστος παραμένει ο αριθμός των βοσκήσιμων ζώων που έχουν χαθεί.

Δεκάδες είναι οι ρητινοκαλλιεργητές που χάνουν τη βασική πηγή του εισοδήματός τους, καθώς η πυρ-
καγιά κατέκαψε μεγάλο τμήμα του πευκοδάσους της περιοχής, σε μια περίοδο που βρίσκονταν και εργάζο-
νταν μέσα στο δάσος για τη συλλογή του ρετσινιού.

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, ενώ βρίσκονται «προ των πυλών» οι συ-
νέπειες μπροστά στο χειμώνα εάν δε ληφθούν έγκαιρα μέτρα για εκτεταμένες εργασίες αντιπλημμυρικών, 
αντιδιαβρωτικών και δασοτεχνικών έργων.

Η πυρκαγιά αυτή, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες πυροσβεστών και κατοίκων, αναδεικνύει με τραγικό 
τρόπο τις ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, όσο και της σημερινής, που διατηρούν και επαυξά-
νουν τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και κονδύλια, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρ-
καγιών και αφήνουν παντελώς απροστάτευτα δάση, υποδομές, λαϊκές κατοικίες και περιουσίες, θέτοντας 
σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Οι «πανηγυρισμοί» της κυβέρνησης, της Περιφερειακής και Τοπικής Διοίκησης, που κομπάζουν ότι η 
επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς «στέφθηκε με επιτυχία» επειδή δε θρηνήσαμε θύματα και δεν 
υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, είναι τουλάχιστον προκλητικοί για αυτό που θα έπρεπε να είναι 
αυτονόητο, να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και οι περιουσίες των κατοίκων.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση των κατοίκων της περιοχής, ότι η πυρκαγιά, ανεξάρτητα από την αιτία που 
προήλθε, θα μπορούσε να περιοριστεί και να μην είχε πάρει αυτή την έκταση, εφόσον υπήρχαν τα κατάλ-
ληλα μέτρα πρόληψης, όπως αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμός των δασών, κατάλληλες ζώνες ασφαλείας 
γύρω από τα χωριά που κινδύνεψαν και εκκενώθηκαν, δασικοί δρόμοι, δίκτυα πυροσβεστικών κρουνών, 
υδατοδεξαμενών, εάν είχαν διατεθεί εξ’ αρχής όλα τα απαραίτητα εναέρια και επίγεια μέσα για την έγκαιρη 
κατάσβεσή της.

Τα 25.000 περίπου καμένα στρέμματα φέτος, έρχονται να προστεθούν στα 12.000 που κάηκαν στην ίδια 
περιοχή το 2018, στις συνέπειες που έχουν αφήσει πίσω τους η μεγάλη φωτιά στη Λίμνη το 2016 με άλλα 
25.000 στρέμματα που είχαν γίνει στάχτη, οι πλημμύρες στο Μαντούδι το φθινόπωρο του 2018, ο χιονιάς 
στις αρχές του 2019 στα χωριά του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Τα μεγάλα προβλήματα στην πολιτική προστασία στην Εύβοια αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ανα-
δεικνύουν ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, η έκταση και οι συνέπειές της δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο 
γεγονός. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το 
περιβάλλον, καθώς μετατρέπει τη γη σε εμπόρευμα ανοίγοντας την όρεξη σε διάφορα συμφέροντα για την 
εκμετάλλευσή της, ενώ τα αναγκαία έργα προστασίας του λαού χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνουν στη ζυγαριά «κόστους- οφέλους».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, σε ποιες ενέργειες θα προβούν και τι μέτρα θα λάβουν για:
 Την άμεση καταγραφή των καμένων εκτάσεων και την άμεση κήρυξή τους ως αναδασωτέες, χωρίς καμία 
εξαίρεση, με ταυτόχρονη απαγόρευση επιχειρηματικής δράσης και υλοτόμησης του καμένου δάσους από 
εργολάβους που καραδοκούν.

 Μέτρα ώστε άμεσα να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών - αντιδιαβρωτικών - αντιπλημ-
μυρικών έργων και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
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 Την αποκατάσταση των βλαβών στις υποδομές υδροδότησης της περιοχής και τους απαραίτητους ελέγ-
χους για την ποιότητα των υδάτων.

 Την απόδοση έκτακτου γενναίου βοηθήματος στους ρετσινάδες της περιοχής της Κεντρικής Εύβοιας, που 
έχασαν τη βασική πηγή του εισοδήματός τους, για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους, αλλά και 
για τα επόμενα 3 τουλάχιστον χρόνια. Μέριμνα, ώστε να ασχοληθούν σε εποχιακές δουλειές σε δήμους και 
άλλους φορείς.

 Την πλήρη αποζημίωση, στο 100%, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, των πληγέντων αγροτοκτηνοτρόφων 
για την καταστροφή που υπέστησαν στις κτηνοτροφικές μονάδες, σε γεωργικές εκτάσεις (ελαιώνες, μελίσσια 
ρετσίνια κ.ά.), σε ζωικό κεφάλαιο, κατοικίες, άλλες υλικοτεχνικές υποδομές, την άμεση χορήγηση δωρεάν 
ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν.

 Να εξαιρεθούν οι πληγέντες από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, των τελών και λοιπών εισφορών στους λογα-
ριασμούς των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, Ύδρευση κ.τ.λ.).

 Να αυξηθούν τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη διαμόρφωση των αναγκαίων υπο-
δομών πυροπροστασίας (διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων, καθαρισμός δασών, δίκτυο 
πυροσβεστικών κρουνών και υδατοδεξαμενών)

 Να εγκριθεί κονδύλι για την πλήρη στελέχωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Δασικής Υπηρεσίας, με 
μόνιμο, αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό, για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εποχια-
κών και για την εξασφάλιση της επάρκειας και του εκσυγχρονισμού των μέσων πυρόσβεσης.

27/9/2019

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε εκφράσει και εκφράζει και σήμερα την αντίθεσή του με την ιδι-
ωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη FRAPORT.

 Για το σκοπό αυτό από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, το ΚΚΕ είχε ζητήσει τις συμβάσεις 
που υπέγραψε η εταιρεία με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που όφειλε να καταβάλλει η FRAPORT 
στο ελληνικό δημόσιο, στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης των 14 αεροδρομίων της χώρας.

 Στις 14 Μάρτη 2017 κατέθεσε προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αίτηση κατάθεσης εγγράφων και 
στις 3 Απρίλη 2017 Επίκαιρη Ερώτηση. Η κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αδιαφόρησε και δεν κατέθεσε στις 
προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής τις παραπάνω συμβάσεις καθώς και τις εγγυητικές επιστο-
λές.

Το ΚΚΕ επανέρχεται και καλεί τους κ. Υπουργούς να καταθέσουν μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κα-
νονισμός της Βουλής, τις συμβάσεις που υπέγραψε η FRAPORT με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική 
Αστυνομία και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) καθώς και το σύνολο των εγγυητικών επιστολών 
που όφειλε να καταβάλλει η FRAPORT  στο ελληνικό δημόσιο μέχρι τα μέσα Μάρτη 2017, στα πλαίσια της 
ιδιωτικοποίησης των 14 αεροδρομίων της χώρας.

7/10/2019

Θέμα: Πυρκαγιές στη Ζάκυνθο – Κεφαλονιά. Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.

Για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώθηκαν οι έντονες ανησυχίες μας και πριν ακόμη από την έναρξη της φετι-
νής αντιπυρικής περιόδου, για την ανεπάρκεια μέσων και σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών 
στα νησιά Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.

Η υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των αρμόδιων φορέων, Δασική υπηρεσία και Πυροσβεστικό 
Σώμα που έχουν αρμοδιότητες και εμπλέκονται στη δασοπροστασία και την πυρασφάλεια και στους δύο 
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Νομούς. Οι συσσωρευμένες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν σε υποδομές, μέσα και αξιόπιστο μηχανολογικό 
εξοπλισμό. Η παντελής απουσία ολοκληρωμένης προετοιμασίας για την προστασία των δασών με προ-
ληπτικές και διαχειριστικές παρεμβάσεις με ευθύνη της δασικής υπηρεσίας, που αποτυπώνεται με έλλειψη 
αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων, κατάλληλου αγροτικού δικτύου, υδατοδεξαμενών, πυροσβεστικών 
κρουνών συνδυαστικά με το έντονο χωροταξικό πρόβλημα που επικρατεί και στις δύο περιοχές, συνέβαλ-
λαν ώστε να καούν χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιεργήσιμων εκτάσεων και να κινδυνεύσουν ανθρώ-
πινες ζωές.

Οι διαχρονικά ασκούμενες πολιτικές με βάση την πολιτική της επιλεξιμότητας της ΕΕ και την μείωση των 
δαπανών, όξυναν παραπέρα εκτός των άλλων και τα εργασιακά προβλήματα του προσωπικού των Πυ-
ροσβεστικών Υπηρεσιών. Η συχνότητα των επιφυλακών ακόμη και για προληπτικούς λόγους, η σύντμηση 
των Κανονικών αδειών και των ημερήσιων αναπαύσεων και η έλλειψη των κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας, αλλά και γενικότερα του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια του προσωπι-
κού στο επιχειρησιακό σκέλος, συντελούν στην δημιουργία ενός επισφαλούς και εξαντλητικού εργασιακού 
κλίματος με ό,τι συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών όλων των βαθμίδων και 
κατηγοριών. 

Η εργασιακή ανασφάλεια επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από την έλλειψη κατάλληλων κτιριακών 
υποδομών. Χαρακτηριστική περίπτωση το μακρόχρονο κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Π.Κ. Λη-
ξουρίου και ο διαχρονικός απαράδεκτος τρόπος αντιμετώπισης τους. Σε συνέχεια της στέγασης σε κοντέι-
νερ, επιλέχτηκε η ενοικίαση ιδιόκτητου χώρου, μακριά από τον οικιστικό ιστό της πόλης, χωρίς προδιαγρα-
φές για την λειτουργικότητα της υπηρεσίας (έλλειψη στεγασμένου χώρου για τα οχήματα) και την αξιοπρεπή 
διαμονή των υπαλλήλων. Η δε συγκατοίκηση στον 1ο όροφο με οικογένεια, δημιουργεί πλείστα προβλήμα-
τα με κύρια αυτά της ασφάλειας.

Ακόμη δυσκολότερη γίνεται η κατάσταση για το σύνολο των υπηρεσιών και των δύο περιοχών λόγω 
των ελλείψεων σε σύγχρονο μηχανολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Η παλαιότητα ορισμένων πυροσβε-
στικών οχημάτων αγγίζει ως και τα 40 χρόνια συνεχούς επιχειρησιακής χρήσης. Η παλαιότητα των οχημά-
των σε συνδυασμό με τα ακατάλληλα ελαστικά που σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν στα οχήματα 
από 10 ως και 14 έτη (Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου) δημιουργούν πολλαπλούς κινδύνους για την 
ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και των πολιτών. 

Ακόμη και η καλύτερη διάταξη των σύγχρονων οχημάτων, που ήδη υπάρχει από την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία με κριτήριο την επικινδυνότητα κάποιων περιοχών, δεν μπορεί να αναχαιτίσει τις πραγματικές 
ανάγκες που υπάρχουν στην πυρόσβεση, ενώ για τα περισσότερα κλιμάκια δεν υπάρχει κατάλληλα οργα-
νωμένος και στεγασμένος χώρος στάθμευσης και συντήρησης των μηχανημάτων και του στόλου. Καθημε-
ρινά φθείρονται και καταστρέφονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ το μέρος της συντήρησης, των 
καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων, επαφίεται κυρίως στις δωρεές και τις χορηγίες ιδιωτών, ή άλλων 
φορέων.

Απόρροια όλων των παραπάνω προβλημάτων ήταν να καούν φέτος στην Ζάκυνθο, 7.500 στρέμματα 
στα χωριά Αγαλάς και Κερί. Συγκεκριμένα 5.800 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης (δηλ το 78% της κα-
μένης έκτασης), 890 στρέμματα ελαιόδεντρων ελαιόδεντρα (δηλ το 12% της καμένης έκτασης) που απο-
τελούν σημαντική πηγή εισοδήματος στην περιοχή, και το υπόλοιπο 610 στρέμματα (το 8% της καμένης 
έκτασης) δάσος κωνοφόρων δέντρων. Αντίστοιχα στην περιοχή Λουρδάτα στην Κεφαλονιά, που είναι γε-
μάτη με τουριστικά καταλύματα, η πυρκαγιά στην κυριολεξία πέρασε μέσα από τις αυλές των σπιτιών, όπου 
εκκενώθηκαν από κατοίκους και επισκέπτες. Σημειώνουμε ότι για την φωτιά της Ζακύνθου για άλλη μια 
φορά συνέδραμε προσωπικό από άλλες περιοχές της χώρας.

Το ΚΚΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την παραπάνω κατάσταση, που χρόνο με το χρόνο 
γίνεται όλο και πιο αποκρουστική και επικίνδυνη κάτω από την ύπαρξη όλων αυτών των αρνητικών παρα-
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γόντων συνδυαστικά. Επισημαίνει ότι η παραπάνω χρόνια κατάσταση καταλήγει να είναι τελικά συνειδητή 
επιλογή όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα (ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ -ΠΑΣΟΚ), αφού, εξυπηρετώντας τους στρατη-
γικούς σχεδιασμούς κεφαλαίου - ΕΕ, συρρικνώνουν τους κρατικούς μηχανισμούς και τα μέτρα πυρασφά-
λειας, προκειμένου να εξοικονομήσουν πόρους από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Λειτουργούν προς 
όφελος των επενδυτικών σχεδιασμών επιχειρηματικών συμφερόντων και δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιωτικά 
συμφέροντα, με όχημα ανάλογου χαρακτήρα ΜΚΟ, να αναπτύξουν κερδοφόρες οικονομικές δραστηριό-
τητες και στον τομέα αυτόν.

Ιδιαίτερα εκφράζει την αγανάκτηση του για παντελή αδιαφορία που επιδεικνύει η κυβέρνηση για τα προ-
βλήματα στέγασης και σίτισης που αντιμετωπίζουν οι δεκάδες πυροσβέστες που ξεσπιτώθηκαν με μεταθέ-
σεις, είτε στα αεροδρόμια της FRAPORT, είτε για να καλύψουν άλλες ανάγκες και συγχρόνως αποκόπηκαν 
από τον κεντρικό επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά 
στην αποδυνάμωση του. Με βάση τα παραπάνω:

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
• Θα αποζημιωθούν οι πληγέντες κάτοικοι της Ζακύνθου στο 100% της αξίας των περιουσιακών στοιχεί-

ων που κατάστρεψε η φωτιά;
• θα αυξηθούν επιτέλους οι πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη κάλυψη λειτουργικών ανα-

γκών της Δασικής Υπηρεσίας και του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό, μέσα και υποδομές;
• Προτίθεται η κυβέρνηση να προσλάβει και να στελεχώσει με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των 

ειδικοτήτων τη Δασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τερά-
στιες ελλείψεις;

• Πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των πυροσβεστών που μετακινούνται σε πε-
ριοχές για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ώστε αυτοί να έχουν αξιοπρεπή μεταφορά, διαμονή, σίτιση;

• Σκοπεύει η κυβέρνηση να καταργήσει τις διατάξεις του Ν. 4249/2014 που προβλέπει τις συγχωνεύσεις 
ή καταργήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων;

8/10/2019

Θέμα: Απλήρωτη υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα και κλίμα αυταρχισμού 
σε βάρος των πυροσβεστών.  

 Όπως κάθε αντιπυρική περίοδο έτσι και την φετινή αναδείχτηκαν σε πιο οξυμμένο βαθμό, τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.  Ως βασικότερα αναδεικνύονται η 
μεγάλη έλλειψη προσωπικού, τα ελλιπή μέτρα σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια των πυροσβεστών, η μη 
χορήγηση επαρκούς μέριμνας σε φαγητό και νερό, η παραβίαση του χρόνου υπηρεσίας και οι συχνές μετα-
κινήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του προσωπικού.  

 
Σύμφωνα με ανακοινώσεις, καταγγελίες, διαμαρτυρίες, από διάφορες περιφέρειες της χώρας, διαπιστώ-

νεται ότι υπάρχει οξυμμένο πρόβλημα με την μη χορήγηση οφειλόμενων προγραμματισμένων ημερήσιων 
αναπαύσεων του προσωπικού, την σύντμηση κανονικών αδειών, την διαρκή κατάσταση του προσωπικού 
σε επιφυλακή – ετοιμότητα. Είναι επίσης γνωστό ότι για το μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος 
δεν υφίσταται χρηματική αποζημίωση για το σύνολο της υπερεργασίας τους, όπως συμβαίνει και για τους 
υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες, αξιοποιούν το καθεστώς της 
απλήρωτης υπερεργασίας, για να καλύπτουν σε βάρος των ίδιων των πυροσβεστών, τα τεράστια πραγμα-
τικά κενά του Πυροσβεστικού Σώματος με επιβολή πρόσθετης εργασίας ή την κήρυξη επιφυλακών, ακόμη 
και για προληπτικούς λόγους όπως κατά κόρον αξιοποιήθηκε το μέτρο αυτό κατά την διάρκεια της φετινής 
αντιπυρικής περιόδου. Η απλήρωτη υπερεργασία των πυροσβεστών «ανταμείβεται» με ρεπό, που λόγω 
των αυξημένων υποχρεώσεων του σώματος και της έλλειψης προσωπικού, καθίσταται σχεδόν αδύνατη 
η χορήγηση τους όσο τελεί στην ενέργεια. Είναι πολλοί άλλωστε οι πυροσβέστες που συνταξιοδοτούνται 
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χωρίς να τους έχουν αποδοθεί οι ημερήσιες αναπαύσεις, που είναι αρκετές δεκάδες. Ορισμένοι μάλιστα 
υποχρεώνονται να διεκδικήσουν δικαστικά την αμοιβή τους μετά την αποστρατεία τους.

 
Πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι δεν τους χορηγούνται ως αποζημίωση ακόμη και τα ρεπό που δικαι-

ούνται όταν τίθενται σε επιφυλακή κατ οίκον, κατά παράβαση ακόμη και αυτής της απόφασης του Ευ-
ρωπαϊκού Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ορίζει ότι: «Ο χρόνος των κατ΄ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός 
εργαζόμενου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του εργοδότη του σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, καθώς και να είναι φυσικά παρών στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο και να 
βρίσκεται στη διάθεσή του προκειμένου να μπορεί να παράσχει αμέσως τις υπηρεσίες του σε περίπτωση 
ανάγκης, πρέπει να θεωρείται ως «χρόνος εργασίας».

 
Καταγγέλλεται επίσης από συνδικαλιστικά όργανα, ότι πυροσβέστες που τολμούν να αντιδράσουν σε 

παραβιάσεις του χρόνου εργασίας τους μέσω κυρίως των επιφυλακών, βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρ-
χικές διώξεις, όπως γίνεται αυτήν την περίοδο σε βάρος δύο υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κω. Πειθαρχικές διώξεις εκκρεμούν και σε βάρος συνδικαλιστών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
πυροσβεστών και διεκδικούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες. 

 Κοντολογίς για την μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει επιβληθεί 
καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα, για να επαίρεται η κυβέρνηση την «αποτελεσματικότητα» της.   

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την Πυροσβεστική, 

την μονιμοποίηση των πυροσβεστών πενταετούς θητείας και των εποχικών πυροσβεστών;
• Πως η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα οξυμμένα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τις άδειες, τις 

ημερήσιες αναπαύσεις, των υπερωριών, των συσσωρευμένων ρεπό και την αμοιβή τους όπως προβλέ-
πει η νομοθεσία για όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα;

• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσουν οι άδικες και καταχρηστικές διώξεις σε βάρος των 
υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους;  

11/10/2019

Θέμα: Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε πυροσβέστη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένω-
σης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε ανακοίνωση συνδικαλιστικού φορέα, τον Αύγουστο 2018, αναφέρονταν μια σειρά από προβλήματα, 
που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Ψαχνά Εύβοιας. Μέσα από αυτήν 
την παρέμβαση εντοπίζονταν κυρίως τα προβλήματα και οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα στη Διοικητική Μέριμνα, σχετικά με τα ελλιπή ή και κακής ποιότητας γεύματα, την ανυπαρ-
ξία νερού, καθώς επίσης γίνονταν αναφορά και στα χρονίζοντα προβλήματα που απασχολούν την οργάνωση 
της πυροπροστασίας, με το γερασμένο στόλο οχημάτων, τις ελλείψεις σε κατασβεστικά υλικά τα μέσα ατομι-
κής προστασίας, κ.α. 

Προβλήματα δηλαδή για τα οποία έχουν καταγγελθεί άπειρες φορές από τα συνδικαλιστικά όργανα των 
πυροσβεστών και βάση αυτών διαχρονικά το κόμμα μας έχει παρέμβει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διέταξε για την διερεύνηση τους τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε). 
Προκειμένου όμως να μην αναλάβει τις ευθύνες της για την διαχρονική ύπαρξη και διατήρηση αυτών των 
προβλημάτων, κατέληξε να ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε βάρος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κέκη Κωνσταντίνο, με κατηγο-
ρίες ότι ασκεί αβάσιμη κριτική με ψευδείς εκφράσεις από κακή βούληση.

Μετά την παρέλευση ενός έτους, γεγονός απαράδεκτο για εξέλιξη Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η κυ-
βέρνηση της Ν.Δ παρέλαβε τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει την προκλητική - εκδικη-
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τική Ε.Δ.Ε, ενάντια στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης πυροσβεστών. Τι στιγμή μάλιστα που 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του, στη φετινή καταστροφική πυρκαγιά στο Κοντοδεσπότι Εύβοιας, 
δήλωσε ότι οι πυροσβέστες είναι συχνά χωρίς φαγητό. Επίσης πολύ συχνά βουλευτές με ερωτήσεις τους προς 
τις κυβερνήσεις έχουν εντοπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στη σίτιση και τη χορήγηση νερού στους πυ-
ροσβέστες κατά τη διάρκεια μεγάλων πυρκαγιών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι την περίοδο που ήταν 
σε εξέλιξη ο πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος του αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών, βουλευτές της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης τότε και σήμερα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατέθεταν σχετικές ερωτήσεις 
προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το γεγονός λοιπόν ότι και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ επιλέγει τη συνέχιση της Ε.Δ.Ε. αποκαλύπτει το 
υποκριτικό ενδιαφέρον του κυβερνόντος κόμματος για τα προβλήματα των πυροσβεστών που είτε εκφράζο-
νται με ερωτήσεις είτε με πρωθυπουργικές δηλώσεις. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο και αυτό μάλιστα καταδεικνύει την σκοπιμότητα της πειθαρχικής δίωξης ότι 
η Ε.Δ.Ε. αιωρείται για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, με σκοπό να προκαλείται κλίμα τρομοκράτησης, σε 
όσους διεκδικούν τα δικαιώματά τους στην υπηρεσία. Είναι εμφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης να επι-
βάλλει σιγή νεκροταφείου, να κουκουλώσει τα προβλήματα. Δεν θέλει οι πυροσβέστες να προβάλουν και να 
διεκδικούν τα προβλήματα που τους απασχολούν. 

Αυτά οφείλονται στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων της Ν.Δ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, με τη μει
ωμένη χρηματοδότηση των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, τη συρρίκνωση του προσωπικού, 

τις μη σταθερές και μόνιμες εργασιακές σχέσεις του προσωπικού.

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι είναι δικαίωμα του κάθε πυροσβέστη να αναδεικνύει και να διεκδικεί τη λύση των 
προβλημάτων που τον απασχολούν. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μέλος διοίκησης ένωσης πυρο-
σβεστών. Οι πυροσβέστες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες, που εξασφαλίζουν την 
Υγεία και Ασφάλεια στην υπηρεσία τους. Θεωρεί ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση με την τροφοδοσία των 
πυροσβεστών τόσο σε φαγητό, όσο και σε νερό, θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Πυροσβε-
στικού Σώματος. Πρέπει να μπει τέλος στην απαράδεκτη κατάσταση να αναζητούνται χορηγοί (Δήμοι, εται-
ρείες) για την παροχή φαγητού και νερού στους πυροσβέστες, που δίνουν τη μάχη στο μέτωπο των δασικών 
πυρκαγιών, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσει η απαράδεκτη διαδικασία της Ένορκης Διοικητικής 

Εξέτασης σε πυροσβέστη - συνδικαλιστή που ανέδειξε προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια 
κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς;

• Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση, ειδικότερα για την επόμενη αντιπυρική περίοδο, ώστε να έχει εξασφαλιστεί 
αποκλειστικά από το Πυροσβεστικό Σώμα, η τροφοδοσία των πυροσβεστών, με ποιοτικά γεύματα και 
ικανοποιητική ποσότητα νερού;

15/10/2019

Θέμα: Εφαρμογή της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Πυροσβεστική - χορήγηση Μέ-
σων Ατομικής Προστασίας.

 Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, συνεχίζει στην ίδια ρότα την πολιτική των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στον τομέα της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας και της χορήγησης 
όλων των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας. Κινείται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε, υπηρετεί 
τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι τις λαϊκές ανάγκες. 

 Υπάρχει απουσία ενός ουσιαστικού πλαισίου πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου των πυροσβεστών, 
που εργάζονται με εξοντωτικά ωράρια, ελλιπή εκπαίδευση, εντατικοποίηση της εργασίας, χωρίς τα απαραίτη-
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τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας τους, με κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων και εκδηλώσεις 
επαγγελματικών ασθενειών. Μάλιστα από το 1994 έως σήμερα, 48 πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη 
χώρα μας εν ώρα υπηρεσίας και έχουν προκύψει δεκάδες τραυματισμοί που έχουν οδηγήσει σε ολική ή με-
ρική αναπηρία του παθόντες πυροσβέστες. Έντονος προβληματισμός υπάρχει στις τάξεις των πυροσβεστών 
για αιφνίδιους θανάτους εν ενεργεία συναδέλφων τους, από παθολογικά αίτια και πιθανά σχετίζονται με τις 
συνθήκες εργασίας, που λόγω έλλειψης προληπτικών μέτρων και έγκαιρης διάγνωσης έχουν δραματική εξέ-
λιξη. 

 
Επίσης αξίζει να τονίσουμε ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη χαρακτηρίζεται ως «πιθανά καρκινογόνο» 

από το Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα για τον Καρκίνο. Ήδη αυτή την περίοδο είναι από τα πρώτα ζητή-
ματα στην ειδησιογραφία των ΜΜΕ της Αυστραλίας οι θάνατοι από καρκίνο πυροσβεστών και οι αιτίες που 
τους προκαλούν, ενοχοποιώντας την χρήση χημικών κατασβεστικών υλικών. 

 Πιο συγκεκριμένα οι ελλείψεις των Μέσων Ατομικής Προστασίας που καταγράφονται στους πυροσβέστες 
είναι οι εξής:
• Για τους εποχικούς πυροσβέστες που προσλήφθηκαν φέτος το καλοκαίρι χορηγήθηκαν μία φόρμα 
εργασίας, ένα ζευγάρι γάντια, ένα ζευγάρι στρατιωτικά άρβυλα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για τα δα-
σικά συμβάντα, ένα μπλουζάκι και ένα κράνος οικοδομικού τύπου, το οποίο δεν ενδείκνυται για την προστα-
σία από δασικές πυρκαγιές. Ακόμη δε χορηγήθηκε μάσκα για την προστασία της αναπνοής από τους καπνούς.
• Στους νεοπροσλαμβανόμενους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, προερχόμενοι από επιλαχό-
ντες εποχικούς, έχει χορηγηθεί μόνο μία φόρμα εργασίας. Δεν έχουν χορηγηθεί, επενδύτης άνω και κάτω, 
κράνος αστικών πυρκαγιών, γάντια, άρβυλα δασικού τύπου, πελεκίδιο και ζώνη διάσωσης, καθώς επίσης δεν 
έχουν χορηγηθεί σε όλους μπότες για αστικά συμβάντα. Στις παλαιότερους Πυροσβέστες Πενταετούς Υπο-
χρέωσης από το 2012 έχουν να τους χορηγηθούν μπότες για αστικά συμβάντα. Δεν έχει χορηγηθεί κράνος 
για αστικές πυρκαγιές στους οδηγούς Πενταετούς Υποχρέωσης. Επίσης δεν έχει χορηγηθεί σε όλους ζώνη και 
πελεκίδιο.
• Στους πυροσβέστες που μονιμοποιήθηκαν προερχόμενοι από πενταετούς υποχρέωσης, από το 2012 
έχουν να χορηγηθούν μπότες για αστικά συμβάντα. Στους οδηγούς της κατηγορίας αυτής, δε χορηγήθηκε ο 
προβλεπόμενο φακός. Επίσης δεν έχει χορηγηθεί σε όλους πελεκίδιο και ζώνη διάσωσης. Στους μόνιμους 
πυροσβέστες παλαιότερων σειρών δεν έχει αντικατασταθεί το κράνος για τα αστικά συμβάντα που σε αρκε-
τούς ξεπερνούν και τα 20 χρόνια. Επίσης δεν έχει αντικατασταθεί το κράνος για τα δασικά συμβάντα από το 
2008 που χορηγήθηκαν για πρώτη φορά. Άρβυλα για δασικά συμβάντα έχει να χορηγήσει η υπηρεσία στους 
περισσότερους από το 2008. Στους πυροσβέστες που αποφοίτησαν τον Ιούλιο 2019 δεν τους έχει χορηγηθεί 
επενδύτης άνω και κάτω, μπότες αστικών συμβάντων. Επίσης έχουν χορηγηθεί στρατιωτικά άρβυλα, τα οποία 
δεν πληρούν τις προδιαγραφές για δασικά ή αστικά συμβάντα.  Δε χορηγήθηκαν επίσης μάσκες για την προ-
στασία της αναπνοής από τους καπνούς.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη 
και Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων,
• Η κυβέρνηση θα αυξήσει τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα;
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για τη χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού και των αναγκαίων Μέ-

σων Ατομικής Προστασίας σε όλες αδιακρίτως τις κατηγορίες του προσωπικού;
• Η κυβέρνηση θα εντάξει τους πυροσβέστες στα Βαρέα - Ανθυγιεινά και Επικίνδυνα επαγγέλματα; 
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία, για την Υγεία 

και Ασφάλεια του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στους χώρους εργασίας; 
• Θα θεσπίσει η κυβέρνηση το απαραίτητο Π.Δ. για την εφαρμογή της υγιεινής και ασφάλειας και κατά 

την διάρκεια των επιχειρησιακών συμβάντων;  
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29/10/2019

Θέμα: Προβλήματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κέρκυρας.

 Το ΚΚΕ πραγματοποίησε περιοδεία στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυ-
ρας και στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό. Από τη συζήτηση με το προσωπικό διαπιστώθηκαν μια σειρά από 
προβλήματα που έχουν σχέση με τις ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποδομής, στα μέσα 
ατομικής προστασίας, στην ένδυση, αλλά και προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις.

 
Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη χορήγηση και αντικατάσταση στις φόρμες, άρβυλα και 

στα κράνη του προσωπικού. Μάλιστα όπως τονίστηκε, όταν ζητηθεί αντικατάσταση του παραπάνω ανα-
λώσιμου εξοπλισμού, διεξάγεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση με σκοπό την εξακρίβωση των αιτιών φθοράς 
τους. Έγινε αναφορά μάλιστα ότι πολλές φορές οι πυροσβέστες αναγκάζονται να αγοράζουν μόνοι τους τον 
αναγκαίο ατομικό τους εξοπλισμό.

 Τονίστηκε ότι οι μισές από τις φιάλες των αναπνευστικών συσκευών για πολλούς μήνες βρίσκονται για 
συντήρηση σε εταιρεία στην Αθήνα.

 Πολλές φορές υπάρχει έλλειψη ελαστικών και η αντικατάσταση των σωλήνων νερού των πυροσβεστι-
κών οχημάτων γίνεται με χορηγίες.

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ακόμη εκκρεμότητα με την μετεγκατάσταση του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού, 

όπου για την υλοποίηση της το ΚΚΕ έχει παρέμβει στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και στην Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων. Η αναγκαιότητα της μετεγκατάστασης παραμένει επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε, με βασική 
παράμετρο εκτός της αθλιότητας των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων, την προβληματική έξοδο 
των πυροσβεστικών οχημάτων λόγω του συχνού μποτιλιαρίσματος στο επιφορτισμένο οδικό δίκτυο της 
συγκεκριμένης περιοχής. Αξιοσημείωτο είναι σύμφωνα με δηλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων ότι ακόμη 
και το υπόγειο των νέων εγκαταστάσεων στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου που θα στέγαζε μέρος των 
αναγκών του  Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού είναι σε άθλια κατάσταση.

 Η υφιστάμενη κτηριακή κατάσταση του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού συνεχίζει να είναι απαράδεκτη 
για τις συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού. Στο υπόγειο τρέχουν αστικά λύματα, τα οποία 
αντλούνται, υπάρχει έντονη δυσοσμία και το κτήριο είναι γεμάτο ποντίκια.

 
Η Ν.Δ όταν ήταν στην αντιπολίτευση με ερωτήσεις προς την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ζητούσε να πραγ-

ματοποιηθούν τα απαραίτητα έργα και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις Υγείας και Ασφάλειας, προκει-
μένου να προχωρήσει η μετεγκατάσταση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τι μέτρα  θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:
• Η κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την Πυροσβεστική και να 

κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις;
• Να δοθεί τώρα ο απαραίτητος εξοπλισμός σε όλους τους πυροσβέστες, μόνιμους και πενταετούς υπο-

χρέωσης χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα και αποτρεπτική για υποβολή σχετικών αιτημάτων διενέρ-
γεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για τις φθορές που υφίστανται ο ατομικός εξοπλισμός των πυρο-
σβεστών, λόγω των αυταπόδεικτων δύσκολων και επικίνδυνων συνθηκών που αντιμετωπίζουν κατά 
την κατάσβεση των πυρκαγιών;

• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση μετεγκατάσταση του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού, ώστε 
να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού και να εξυπηρετεί με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο την λειτουργικότητα του;
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5/11/2019

Θέμα: Εκπαίδευση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος 
από επιχειρηματικούς ομίλους.

 Σύμφωνα με δελτίο τύπου εταιρείας διανομής φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία συμ-
φωνήθηκε ανάμεσα στην εταιρεία και την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
να υπάρξει συνεχής και διαχρονική εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας σε θέματα που αφορούν τις υποδομές δικτύων φυσικού αερίου, δίκτυα 19 και 4 bar, σταθμούς πίεσης, 
εσωτερικές εγκαταστάσεις.

 Όπως μάλιστα αναφέρεται στο δελτίο τύπου, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του Νοέμβρη σε όλες 
τις πόλεις της Θεσσαλίας, ακόμα και στα απομακρυσμένα πυροσβεστικά κλιμάκια της περιφέρειας. 

 Το ΚΚΕ θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός το Πυροσβεστικό Σώμα με την πληθώρα επιστημονικού προ-
σωπικού που υπάρχει στις τάξεις του, καθώς και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και στους 
δημόσιους οργανισμούς, να εναποθέτει την εκπαίδευση του προσωπικού του για θέματα φυσικού αερίου, 
στην ευχέρεια επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα κατ’ αυτόν τον αποσπασματικό τρόπο με συμφωνίες 
τοπικού χαρακτήρα. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται και η εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα πληροφο-
ρικής, επικοινωνιών, συστημάτων δορυφορικής παρακολούθησης και εντοπισμού συμβάντων κ.λ.π.   

 Η εκπαίδευση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν πρέπει να αποτελεί μέρος του επεν-
δυτικού πλάνου των εταιριών για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας τους, αλλά να εντάσσεται σε ένα κε-
ντρικό σχεδιασμό με αξιοποίηση των κρατικών δομών και του επιστημονικού προσωπικού των δημοσίων 
φορέων   

 Από ότι όμως εξάγεται μέχρι και σήμερα ως συμπέρασμα, από την πολιτική και τον στρατηγικό σχεδι-
ασμό που εφαρμόζεται και υλοποιείται σταδιακά από όλες τις κυβερνήσεις στον τομέα της πυροπροστασί-
ας, είναι ότι επιχειρείται ολοένα και περισσότερο η μετατόπιση του ενδιαφέροντος και των ενεργειών από 
την προστασία του λαού και του φυσικού περιβάλλοντος στην «προστασία» των επενδυτικών επιδιώξεων 
των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό μάλιστα γίνεται με όρους που κρατούνται επτασφράγιστο μυστικό από 
τους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου και γενικότερα από τον ελληνικό λαό. Αυτό αποδείχτηκε 
από την πρόσφατη αρνητική απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σε αίτημα του ΚΚΕ, για την 
γνωστοποίηση της σύμβασης που υπογράφτηκε με την εταιρία εκμετάλλευσης γερμανικών συμφερόντων 
Fraport, των 13 περιφερειακών αεροδρομίων. Η απάντηση αυτή επιβεβαίωσε παράλληλα και τον υποκρι-
τικό χαρακτήρα των αντιδράσεων για το ίδιο ζήτημα, στελεχών της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στην 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, ώστε να εξασφαλιστεί 
από το επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει στο Πυροσβεστικό Σώμα, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα της χώρας και τους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, η έγκαιρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη, 
εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, στις νέες τεχνολογίες και τεχνικές;

14/11/2019

Θέμα: Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης σε Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Γ΄ Τάξης. – Μέτρα πυροπροστασίας του Δήμου Λοκρών. 

 Από το 1995 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συμπαραστεκόταν στον αγώνα των πυροσβεστών για 
ίδρυση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Δήμο Αταλάντης. Στη συνέχεια με την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμα-
κίου το 1998, αναδείκνυε συνεχώς την αναγκαιότητα για την αναβάθμιση του σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
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με απώτερο σκοπό την αρτιότερη οργάνωση του σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό και κτιριακές υποδομές. 
 Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης έχει τομέα ευθύνης για την αντιμετώπιση αστικών και δασικών 

πυρκαγιών, αλλά και την παροχή βοήθειας σε διασώσεις, όχι μόνο τα όρια του Δήμου, αλλά και της Νότιο 
Ανατολικής Λοκρίδας, ευθύνη συνολικής έκτασης πάνω από 620 km2. Μέσα στα όρια ευθύνης του, υπάρ-
χουν μεγάλες δασικές εκτάσεις, πολυπληθείς αστικοί και τουριστικοί οικισμοί, πάνω από 20.000 μόνιμοι 
κάτοικοι, μεγάλος αριθμός εποχικών επισκεπτών, μεγάλο οδικό εθνικό, επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο, κα-
θώς και σημαντικές βιομηχανικές μονάδες, στις οποίες χρησιμοποιούνται εύφλεκτα και χημικά υλικά όπως 
η ΛΑΡΚΟ και η Βιομηχανία Συγκολλητικών - Αυτοκόλλητων Ταινιών. 

 Νωπές είναι ακόμη οι τεράστιες καταστροφές που έχουν προκύψει από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές 
που έχουν ξεσπάσει διαχρονικά στον ορεινό όγκο του Δήμου Λοκρών. Η ύπαρξη δε του γνωστού ρήγματος 
Αταλάντης, συνυπολογιζομένων όλων των παραπάνω παραμέτρων, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ενί-
σχυσης των δομών πυρασφάλειας, δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας στην περιοχή μέσω και της 
αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Γ΄ Τάξης, πέραν των 
αναγκαίων μέτρων που επιβάλλεται να παρθούν από τη Δασική Υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας σε επίπεδο, πρόληψης, ενημέρωσης, τεχνικών παρεμβάσεων κ.λ.π. 

 Αντί όμως της υπερώριμης, αναγκαίας και επιβεβλημένης αναβάθμισης του και της μεταστέγασης του με 
δαπάνη του κράτους, σε νέες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, εντός των ορίων του αστικού ιστού της 
Αταλάντης, που θα πληρούν τα κριτήρια στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η προηγούμενη κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, επέλεξε την διατήρηση του ως Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και τη μεταφορά του στον ανισό-
πεδο Κόμβο Αταλάντης. 

 
Η αναδιάρθρωση και μεταφορά του Πυροσβεστικού Κλιμακίου προβλέπεται από το άρθρο 3 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθ. 18383 οικ. Φ.109.1 31/03/2017 για την εξυπηρέτηση κατά βάση των επεν-
δυτικών επιδιώξεων των παραχωρησιούχων εταιριών εκμετάλλευσης του πρώην Εθνικού Οδικού Άξονα 
και εφεξής μετονομαζόμενου σε Κεντρικής Ελλάδας και Νέας Οδού. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε 
κατ’ εφαρμογή της αποικιοκρατικού χαρακτήρα συμφωνίας που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ στις 22/03/2017, αφού μέσω του εδάφ. 9.3. του άρθρου εννέα (9) συμφωνούσε να μη γίνει γνωστό 
το περιεχόμενο της συμφωνίας, να κρατηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό ακόμη και από τα μέλη της Βουλής, 
αλλά να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συμφωνία αυτή, ακόμη και οι δανειστές της παραχωρησιούχου 
εταιρίας. 

 
Το γεγονός ότι πλέον επιχειρηματικοί όμιλοι συνάπτουν με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, συμφωνίες παρα-

χώρησης για εκμετάλλευση δημόσιας περιουσίας, ιδιοκτησίας του ελληνικού λαού, χωρίς ο ίδιος ο λαός 
και οι εκπρόσωποι του να γνωρίζουν και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τους, όπως επιβεβαιώθηκε 
και από την πρόσφατη απάντηση του αρμόδιου υπουργού της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για την 
περίπτωση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport, καταδεικνύει ότι παρόμοιες 
συμφωνίες, όχι μόνο είναι ασύμφορες για τον ελληνικό λαό, αλλά και δημιουργούν τεράστιους κινδύνους 
για την ασφάλεια του.  

 
Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ αφουγκραζόμενο την ανησυχία των πολιτών και των πυροσβεστών της περι-

οχής του Δήμου Λοκρών, για τη φημολογούμενη υλοποίηση της μεταφοράς του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
στις εγκαταστάσεις της παραχωρησιούχου εταιρίας στον κόμβο Αταλάντης, θεωρεί ότι: 

• Η μεταφορά του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εκτός ορίων του αστικού ιστού του Δήμου Αταλάντης, εγκυ-
μονεί κινδύνους για τον πληθυσμό της πόλης, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας για άμεση επέμβαση σε 
εκδήλωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. 

• Η δέσμευση δυνάμεων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του αυτοκινητο-
δρόμου σε περίπτωση που κληθεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο να αντιμετωπίσει συμβάν εκτός των ορί-
ων αυτού, αποδυναμώνει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος. 
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• Η ύπαρξη της μειωμένης σύνθεσης προσωπικού και μέσων, λόγω της διατήρησης ως Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο και όχι ως Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνδυασμό με την μεταφορά της έδρας στις εγκα-
ταστάσεις της εκμεταλλεύτριας εταιρίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό εξασφαλίζουν τον επενδυτικό 
σχεδιασμό της εταιρίας, όχι όμως τον πληθυσμό, τις λαϊκές περιουσίες, τις δημόσιες υποδομές και το 
φυσικό πλούτο της περιοχής του Δήμου Λοκρών. Επιπρόσθετα το προσωπικό του Πυροσβεστικού Κλι-
μακίου Αταλάντης στελεχώνει περιοδικά και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κνυμίδας.

• Γενικότερα είναι βέβαιο ότι από την δέσμευση πυροσβεστικών δυνάμεων που ήδη υπολείπονται των 
πραγματικών αναγκών, για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων (Fraport, Οδικοί Άξονες, 
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ΒΙ.ΠΕ.) που φθάνει περίπου στο 1/10 της συνολικής υπηρετούσας 
δύναμης του Π.Σ., αποδυναμώνεται ο κεντρικός σχεδιασμός για την πυροπροστασία, με τις γνωστές 
καταστροφικές συνέπειες σε βάρος του ελληνικού λαού και των δασικών οικοσυστημάτων.   

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: 
• Είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης η αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης σε 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Γ΄ Τάξης, και η μεταστέγαση του σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις εντός των 
ορίων του αστικού ιστού της πόλης; 

• Αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση η εξασφάλιση της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας 
της περιοχής του Δήμου Λοκρών και τι προτίθεται να κάνει σε επίπεδο πρόληψης με αντιπυρικές ζώνες, 
δασικούς δρόμους τοποθέτηση υδοταδεξαμενών και αύξησης του προσωπικού δασοπροστασίας;  

• Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε γενναία αύξηση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
την πυροπροστασία και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, με ταυτόχρονη μονιμοποίηση 
όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών;  

19/11/2019

Θέμα: Προβλήματα του προσωπικού 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του αερολιμένα της Θήρας.

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και ανακοίνωση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών 
(ΕΑΚΠ), σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το προσωπικό της πυροσβεστικής στον Αερολιμένα της Θή-
ρας, που πλέον ανήκει στην εταιρεία Fraport.

 
Πιο συγκεκριμένα οι κτηριακές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν προβλήματα, με εμφανείς τις φθορές, τόσο 

στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο. Τα νερά της βροχής εισρέουν από την οροφή των εγκατα-
στάσεων και τα παράθυρα είναι καλυμμένα με χαρτόνια και σακούλες, για να μην είναι ορατό το εσωτερικό 
του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στους επισκέπτες του αεροδρομίου.

 
Οι χώροι παραμονής των πυροσβεστών κατά την υπηρεσία τους δεν επαρκούν, ούτε τα μπάνια και η 

κουζίνα, διότι μεγάλος αριθμός πυροσβεστών διαβιούν σε μόνη βάση, στις εγκαταστάσεις του Αερολιμένα. 
Οι μετατιθέμενοι υπάλληλοι έχουν μεγάλη δυσκολία για εξεύρεση κατοικίας και το κόστος ζωής είναι δυ-
σβάστακτο στα νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση. 

 
Σε ανάλογη άθλια κατάσταση βρίσκονται οι αποθηκευτικοί και οι εξωτερικοί χώροι, όπου βρίσκεται ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός και διάφορα εργαλεία. Το κτήριο που σταθμεύουν τα πυροσβεστικά οχήματα 
είναι επικίνδυνο λόγω στατικότητας, δεν υπάρχει σύστημα απαγωγής καυσαερίων, για τον επαρκή εξαερι-
σμό, αλλά ούτε και επαρκής φωτισμός. Όλα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στην ασφάλεια 
των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας. 

 
Οι ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που υπόγραψε τη σύμβαση για την εκχώρηση των 14 περιφε-

ρειακών αεροδρομίων στην Fraport είναι μεγάλες. Το ίδιο μεγάλες είναι και οι ευθύνες της κυβέρνησης της 
Ν.Δ, η οποία συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσφατα μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζή-
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τησε από την κυβέρνηση της Ν.Δ, τα έγγραφα της σύμβασης με την Fraport και η κυβέρνηση απάντησε ότι 
δεν τα χορηγεί διότι δεσμεύεται από «Υποχρέωση Εχεμύθειας». Επισημαίνουμε ότι το ΚΚΕ είχε έγκαιρα κάνει 
παρεμβάσεις στους υπουργούς Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και στη Φυσική Ηγεσία του 
Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την έναρξη της λειτουργίας των Πυροσβεστικών Κλιμακίων των αερολιμέ-
νων της Fraport για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ο κ. Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδο-
μών και Μεταφορών,
• Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για τη βελτίωση της κατάστασης στον Αερολιμένα της Θήρας, σχετικά 

με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό της πυροσβεστικής;
• Θα μεριμνήσει η κυβέρνηση για την αξιοπρεπή δωρεάν διαμονή των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού 

Κλιμακίου σε κατάλληλα, εκτός χώρου του αεροδρομίου, καταλύματα;
• Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να χορηγήσει πρόσθετη αμοιβή στους μετατιθέμενους πυροσβέ-

στες για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και μετακινήσεων στο νησί;

12/12/2019

Θέμα: Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τη FRAPORT Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας 
Α.Ε. – Να κατατεθούν τα έγγραφα της Σύμβασης- Συνθήκες εργασίας υπαλλήλων Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας αεροδρομίου Σαντορίνης. 

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από το 2017 με αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, ερωτήσεις και επε-
ρωτήσεις, είχε ζητήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει τα έγγραφα της σύμβασης με τη FRAPORT, 
που υπέγραψε η εταιρεία με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αδια-
φόρησε στις αιτήσεις του Κ.Κ.Ε. 

 Με τη νέα κυβέρνηση της Ν.Δ, το Κομμουνιστικό Κόμμα επανήλθε με νέα αίτηση κατάθεσης εγγράφων 
και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από «Υποχρέωση Εχεμύθειας».

 Αυτή η προκλητική απάντηση καταρρίπτει στην πράξη τις διακηρύξεις των κυβερνήσεων της Ν.Δ και 
του ΣΥΡΙΖΑ περί διαφάνειας. Καμιά «Υποχρέωση Εχεμύθειας» δεν μπορεί να αφαιρεί το δικαίωμα του λαού, 
να έχει πλήρη γνώση των συμφωνιών που υπογράφουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και υποθηκεύουν για 
χρόνια την περιουσία του λαού μας σε μονοπωλιακούς ομίλους. 

 Πρόσφατα αποκαλύφθηκαν οι άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, των πυρο-
σβεστικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου της Σαντορίνης. Οι απαράδεκτες 
συνθήκες που επί 2,5 χρόνια αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι υπάλληλοι της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας που επιδεικνύεται τόσο από 
την κυβέρνηση, όσο και από τη FRAPORT, για την προστασία της ζωής και της υγείας των πυροσβεστών. Η 
λύση που δόθηκε για μετακόμιση των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έπειτα από ερώτηση 
του ΚΚΕ, σε άλλη περιοχή του αεροδρομίου, δεν αποκαθιστά πλήρως τις συνθήκες εργασίας που επιβάλλε-
ται να υπάρχουν. Η στέγαση των αναγκών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνεχίζεται να γίνεται σε χώρους 
κοντέινερ. Ταυτόχρονα οι μετατιθέμενοι πυροσβέστες στην Σαντορίνη επωμίζονται όλο το οικονομικό βά-
ρος της διαβίωσης τους. 

 
Με όλα τα παραπάνω καταδεικνύεται ότι για την κερδοφορία των επιχειρηματικών συμφερόντων, με τις 

ευλογίες και της κυβέρνησής σας, θυσιάζονται η Υγεία και η Ασφάλεια των πυροσβεστών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 
• Πότε η κυβέρνηση θα καταθέσει τα έγγραφα της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με τη FRAPORT 

Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α.Ε.
• Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να πάρει άμεσα μέτρα για την ουσιαστική επίλυση των σοβαρών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στο αεροδρόμιο της Π.Υ. Σαντορίνης.  



Για την Αστυνομία
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7/1/2019

Θέμα: Για τις συνακροάσεις - παρεμβολές στο τηλεφωνικό κέντρο 
της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό.

Έχουν περάσει πλέον δύο χρόνια από το πρώτο κρούσμα συνακροάσεων – παρεμβολών   στο τηλεφω-
νικό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό, και την αντίστοιχη ανακοίνωση-καταγγελία του Κόμ-
ματός μας την 1-12-2016. Τον Απρίλη του 2017 σημειώθηκε νέο κρούσμα συνακροάσεων – παρεμβολών, 
το οποίο επίσης καταγγέλθηκε δημόσια και άμεσα στις 5-4-2017. 

Οι υποθέσεις για τα σοβαρά αυτά γεγονότα, με την από 6-11-2017 πράξη της Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
που χειριζόταν αρχικά την υπόθεση, όδευαν για το αρχείο. Η αρχειοθέτηση της δικογραφίας θα σήμαινε 
οριστικό “πάγωμα” των υποθέσεων. Μετά από διαμαρτυρίες του ΚΚΕ και ύστερα από το υπόμνημά του 
στην Εισαγγελική Αρχή στις 8-3-2018, η σχετική δικογραφία δεν τέθηκε στο αρχείο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα 
παρά την παρέλευση ενός έτους, δεν έχει βγει κανένα πόρισμα, παρότι υπάρχουν στοιχεία αξιοποιήσιμα. Για 
παράδειγμα, στην επίσημη έρευνα της ΑΔΑΕ αναφέρεται ότι ανάμεσα στις ύποπτες κλήσεις στο τηλεφωνικό 
του κέντρο, όπως έχει αποκαλυφθεί, υπάρχουν και δύο κλήσεις από διεθνή διασύνδεση με εταιρεία στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι για όλες τις κλήσεις και ιδιαίτερα για αυτές τις προ-
αναφερόμενες μπορεί να εντοπιστεί το πρόσωπο του παρεμβαίνοντα. Αυτό το τονίζουμε, γιατί η σημερινή, 
υψηλή τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτατη διαλεύκανση τέτοιων υποθέσεων και οι υπαίτιοι θα έπρεπε 
ήδη να έχουν αποκαλυφθεί. Ακόμα και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν όσοι βρίσκονται 
πίσω από τις ύποπτες κλήσεις όλων των ειδών και ιδιαίτερα αυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Είναι απαράδεκτη η βραδύτητα και κωλυσιεργία ορισμένων αρχών, θεσμών και υπηρεσιών όλα αυτά 
τα χρόνια αναφορικά με τα σοβαρά και επικίνδυνα κρούσματα σε βάρος του ΚΚΕ. Είναι άνευ προηγου-
μένου η καθυστέρηση στις έρευνες για την εξαγωγή πορίσματος και  τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας, 
την αποκάλυψη και δίωξη όσων βρίσκονται πίσω από τις λεγόμενες “συνακροάσεις”, δηλαδή υποκλοπές. 
Βαθιά προβληματική είναι και η αποσιώπηση και υποβάθμιση των καταγγελιών του ΚΚΕ από την κυβέρνη-
ση και άλλους που “κόπτονται” για τη διαφάνεια και την προστασία των δικαιωμάτων. Πολύ περισσότερο 
που το ζήτημα των υποκλοπών αφορά ευρύτερα το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων του λαού.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να 
αποκαλυφθούν οι υπαίτιοι;

7/2/2019

Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχο-
λουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

Οι φορείς, των ένστολων που ασφαλίζονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχο-
λουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού του Ταμείου με μείωση κατά 16.000.000 €. Αναμόρφωση που απαιτήθηκε από το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τελικό αποδέκτη το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Τα αποθεματικά των τομέων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., χρήματα των πυροσβεστών και των αστυνομικών που 
καταβάλλουν ανελλιπώς με τις ασφαλιστικές εισφορές τους, έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις, όπως και 
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, από την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων που επέβαλαν την επένδυση 
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μέρους των αποθεματικών των ταμείων σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Έχουν υποστεί μεγάλο 
«κούρεμα» μέσω του PSI και έχουν πληγεί από την υποχρηματοδότηση που έχουν επιβάλει όλες οι μέχρι 
σήμερα κυβερνήσεις. 

Αποτέλεσμα της αντιασφαλιστικής επίθεσης, ιδιαίτερα στη διάρκεια της κρίσης, που εφάρμοσαν όλες 
οι κυβερνήσεις, είναι η διαμόρφωση προϋπολογισμών του ΤΕΑΠΑΣΑ σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς που πρόβλεπαν τα Μεσοπρόθεσμα Πλαίσια Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Περιορισμοί που 
συνοδεύονταν με μεγάλες περικοπές στις ασφαλιστικές προσδοκίες και δικαιώματα των παροχών και βο-
ηθημάτων στο προσωπικό και τους συνταξιούχους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και αποτυπώνονταν στους τσεκουρωμένους προϋπολογισμούς. 

Με τη νέα αναμόρφωση, η ανησυχία του προσωπικού της αστυνομίας και της πυροσβεστικής μεγαλώ-
νει για τυχόν νέες περικοπές ασφαλιστικών παροχών των κλάδων πρόνοιας και υγείας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προ-
στασίας του Πολίτη: 
• Ποια ήταν η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΤΕΑΠΑΣΑ και ποιους σχεδιασμούς έρ-

χεται να υλοποιήσει;
• Διασφαλίζεται με τον κουτσουρεμένο προϋπολογισμό η παροχή των εφάπαξ βοηθημάτων χωρίς χρο-

νοτριβή στους αποστράτους και πολιτικούς υπαλλήλους (τ. μετόχους) που κατέβαλαν ανελλιπώς τις 
εισφορές τους σε αυτό το ταμείο επικουρικής ασφάλειας και πρόνοιας; 

• Εξυπηρετούνται οι παροχές του Κλάδου Υγείας Υπάλληλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ) των ασφαλι-
σμένων του και των μελών αυτών; 

• Θα συνεχιστεί η χορήγηση δανείων τουλάχιστον στον ίδιο αριθμό των μετόχων, όπως γίνεται μέχρι 
σήμερα;

26/8/2019 

Θέμα: Αστυνομική αυθαιρεσία σε βάρος εφημερεύουσας 
ψυχιάτρου στο Νοσοκομείο ΘΡΙΑΣΙΟ.

Σοβαρό περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας σημειώθηκε, στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου 
ΘΡΙΑΣΙΟ, σε βάρος της εφημερεύουσας επιμελήτρια Α Ψυχιατρικής, Ρέτζιου Αφροδίτης, προέδρου της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 17 Αυγούστου, η εφημερεύουσα ψυχίατρος ζήτησε από αστυνομικό φρουρό 
κρατούμενου ασθενούς να μην οπλοφορεί μέσα στην Ψυχιατρική Κλινική, στην οποία νοσηλεύονται 34 
ασθενείς, γιατί αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών, λαμβάνοντας υπόψη και το πρό-
σφατο περιστατικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Πατρών, όπου ασθενής άρπαξε το όπλο από τον 
αστυνομικό που τον συνόδευε και αυτοκτόνησε.

Στο αίτημα της ψυχιάτρου, ο αστυνομικός φρουρός απάντησε προκλητικά και έσπευσε να καλέσει ενι-
σχύσεις για να τη συλλάβουν. Σε ελάχιστο χρόνο, πέντε ένστολοι, οπλισμένοι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ 
εισήλθαν στην Ψυχιατρική Κλινική και μαζί με τους αστυνομικούς φρουρούς του κρατούμενου ασθενούς 
περικύκλωσαν τη γιατρό και την απειλούσαν ότι θα τη συλλάβουν για “απείθεια κατά της αρχής”, επειδή δεν 
έδωσε τα στοιχεία της στον αστυνομικό φρουρό. 

Μετά την επιμονή της γιατρού και την παρέμβαση της διοίκησης του “Θριάσιου” Νοσοκομείου, η ομάδα 
των αστυνομικών αποχώρησε, καταγράφοντας το περιστατικό στο αστυνομικό δελτίο.

Το συγκεκριμένο απαράδεκτο γεγονός δεν είναι μεμονωμένο. Παρόμοια περιστατικά αστυνομικής αυ-
θαιρεσίας σε βάρος υγειονομικών αλλά και νοσηλευομένων κρατουμένων έχουν επανειλημμένα καταγγελ-
θεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υγειονομικών.
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Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Υπουργούς Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, ποια 
μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση:
• Για την απαράδεκτη στάση των αστυνομικών φρουρών και των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ που 

εμπλέκονται στο παραπάνω περιστατικό.
• Για να εξασφαλισθεί η ασφαλής και αξιοπρεπής νοσηλεία κρατουμένων ασθενών στις δημόσιες μονά-

δες υγείας και ιδιαίτερα στις ψυχιατρικές κλινικές. 
• Για να μην επαναληφθούν περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας σε βάρος εργαζομένων στις δημόσιες 

μονάδες υγείας.

30/10/2019

Θέμα: Επανειλημμένες επιθέσεις φασιστών σε στέλεχος του ΚΚΕ.

 Στην περιοχή του Γέρακα Αττικής στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, έχει δεχτεί επανειλημμένα επιθέσεις 
από γνωστούς φασίστες - κουκουλοφόρους.

 Στις 28 Οκτώβρη οι φασίστες, του επιτέθηκαν για μια ακόμη φορά, τον χτύπησαν και τον μαχαίρωσαν 
στο χέρι. Επανειλημμένα έχουν γίνει μηνύσεις και ονομαστικές καταγγελίες για την εγκληματική τους δράση, 
τόσο από τον ίδιο όσο και από την Κομματική Οργάνωση του ΚΚΕ με δημοσιεύσεις, καταγγελίες.

 Η αδιαφορία των κυβερνήσεων αλλά και της ηγεσίας της αστυνομίας, έχει αποθρασύνει τους φασίστες. 
 Δεν πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή και συγκάλυψη στη συγκεκριμένη δράση των φασιστών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσει μια 
και καλή η εγκληματική - δολοφονική δράση των φασιστών στην περιοχή του Γέρακα Αττικής;

27/11/2019

Θέμα: Για την υπόθεση των συνακροάσεων - παρεμβολών 
στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό.

 Έχουν περάσει πλέον τρία χρόνια από το πρώτο κρούσμα συνακροάσεων – παρεμβολών   στο τηλε-
φωνικό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό, και την αντίστοιχη ανακοίνωση-καταγγελία του 
Κόμματός μας την 1-12-2016. Ακολούθησαν άλλα δύο κρούσματα συνακροάσεων – παρεμβολών, στις 
5-4-2017 και 18-1-2019, τα οποία επίσης καταγγέλθηκαν δημόσια και άμεσα. 

 Οι υποθέσεις για τα σοβαρά αυτά γεγονότα δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί, παρότι έχει παρέλθει τόσο 
μεγάλο χρονικό διάστημα και οι παραγγελίες της Εισαγγελίας είχαν χαρακτήρα κατεπείγοντα. Ενώ για τα 
πρώτα κρούσματα έχουν υποβληθεί αιτήματα ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και δικαστικής συνδρομής σε 
πολλές χώρες, είναι άγνωστα τα αποτελέσματα και τα ευρήματα που έχουν προκύψει. Στο τελευταίο κρού-
σμα για το οποίο επίσης έχει σχηματισθεί δικογραφία και διενεργείται προκαταρκτική έρευνα, πάλι εμπλέ-
κονται πάροχοι από χώρες του εξωτερικού για τις οποίες όμως ακόμα δεν έχουν διαταχθεί οι αντίστοιχες 
ενέργειες. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας υπάρχει εταιρεία με έδρα 
το Βέλγιο, η οποία επιπλέον έχει φυσική παρουσία με εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, χωρίς όμως άδεια 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

 Υπάρχουν πλείστα σοβαρά και αξιοποιήσιμα στοιχεία, τα οποία μπορούν, αν ερευνηθούν σε βάθος, 
να οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπαιτίων για τις συνακροάσεις – παρεμβολές. Γιατί η σημερινή, υψηλή 
τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτατη διαλεύκανση τέτοιων υποθέσεων και οι υπαίτιοι θα έπρεπε ήδη να έχουν 
αποκαλυφθεί, κάτι που μπορεί να γίνει ακόμα και σήμερα.
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Προκαλεί εντύπωση η βραδύτητα αλλά και κωλυσιεργία ορισμένων αρχών και υπηρεσιών όλα αυτά τα 
χρόνια αναφορικά με τα σοβαρά και επικίνδυνα κρούσματα σε βάρος του ΚΚΕ. Είναι άνευ προηγουμένου 
η τακτική που ακολουθούν, είτε να επικαλούνται δυσκολίες  στην περαιτέρω διερεύνηση τέτοιων σοβαρών 
υποθέσεων, όταν η τεχνολογία παρέχει τα μέσα για την πλήρη διαλεύκανσή τους, είτε να υποβαθμίζουν συ-
στηματικά τις καταγγελίες του ΚΚΕ με την βολική για ορισμένους οδό της δήθεν «φάρσας», συμβάλλοντας 
έτσι στο κουκούλωμα της υπόθεσης.

 Πολύ περισσότερο που το ζήτημα των υποκλοπών αφορά ευρύτερα το απόρρητο των επικοινωνιών 
και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων του λαού.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, τι μέ-
τρα θα πάρει η κυβέρνηση για να πάψουν οι καθυστερήσεις και παραλείψεις των αρμόδιων αρχών και για 
να αποκαλυφθούν οι υπαίτιοι;

18/12/2019

Θέμα: Για τις ελλείψεις προσωπικού στα καταστήματα κράτησης.

 Το 2018 προκηρύχθηκαν (προκήρυξη 6Κ 2018) 588 θέσεις μόνιμου προσωπικού για τα καταστήματα 
κράτησης (24 θέσεις ΠΕ, 7 Θέσεις ΤΕ και 577 ΔΕ εξωτερικής και εσωτερικής φύλαξης) προκειμένου να κα-
λυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.

 Μάλιστα προκειμένου να καλυφθεί μέρος των τεράστιων και οξυμμένων αναγκών η τότε κυβέρνηση 
και το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης  (πλέον η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας 
του πολίτη ) προχώρησαν στην πρόσληψη, μέσω 8μηνων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ΙΔΟΧ, 577 εργαζομένων από τον προσωρινό πίνακα του ΑΣΕΠ (τεύχος Β’ 1077/1/11/2019), των οποίων η 
σύμβαση λήγει στο τέλος του Ιανουαρίου.

 Παράλληλα οι διαδικασίες του διαγωνισμού προχωρούν με αργούς ρυθμούς (ήδη τέλειωσαν στις 
5/12/2019 τα ψυχομετρικά τεστ των 60 πρώτων υποψηφίων) με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι να βρίσκο-
νται σε αδιέξοδο λόγω της επικείμενης λήξης των συμβάσεων τους, ενώ το πρόβλημα της έλλειψης προσω-
πικού στα καταστήματα κράτησης θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε τι ενέργειες θα προβεί ώστε: 
• Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ώστε να προσληφθούν οι εργαζόμενοι 
• Να καλυφθούν οι ανάγκες των καταστημάτων κράτησης με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.  



Για το Λιμενικό
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26/2/2019

Θέμα: «Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση του κτηρίου του Λιμεναρχείου Καλύμνου και επίλυση 
των προβλημάτων του προσωπικού που υπηρετεί στο ΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ». 

Στο νησί της Καλύμνου η κατάσταση του κτηρίου που φιλοξενεί το Λιμεναρχείο και το Τελωνείο είναι 
ιδιαίτερα άσχημη.

Πρόκειται για κτήριο Ιταλικής κατασκευής, στο κέντρο του λιμανιού, με εξωτερικά εμφανείς, ευρείες, κά-
θετες ρηγματώσεις ικανού μήκους, που αποκαλύπτουν τον μεταλλικό οπλισμό! 

Η θέση του κτηρίου στο λιμάνι το εκθέτει περιφερειακά στην επίδραση της θάλασσας με αποτέλεσμα ο 
φέρων οργανισμός του να δέχεται, εξαιτίας αυτού, επιπλέον καταπόνηση. Η διάβρωση συνεχίζεται από τη 
βροχή, με κίνδυνο πρώτα από όλα για το προσωπικό του Λιμεναρχείου και του Τελωνείου, όπως και για 
τους πολίτες που επισκέπτονται τις υπηρεσίες αυτές. 

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, κάτω από τα πιο επικίνδυνα σημεία, έχουν τοποθετηθεί κιγκλιδώ-
ματα, που όμως δεν προστατεύουν τους διερχόμενους, απλά και μόνο τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο 
που διατρέχουν. 

Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση, που απαιτεί άμεσες ενέργειες. Επίσης, το προσωπικό του 
Λιμεναρχείου αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα όπως:

• Δεν εφαρμόζεται ο νόμος σχετικά με τις μεταθέσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι στελέχη υπηρετούν στη 
συγκεκριμένη παραμεθόριο περιοχή, κυρίως από τον Δεκέμβριο 2015.

• Την ίδια ώρα που οι αποδοχές τους έχουν μειωθεί, δεν λαμβάνουν τις στολές που δικαιούνται από την 
υπηρεσία και αναγκάζονται να τις προμηθεύονται με δικά τους έξοδα, με αντίστοιχη βέβαια επίπτωση 
στο οικογενειακό εισόδημα. Η έλλειψη αυτή είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για το προσωπικό που στελε-
χώνει τα πλωτά μέσα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
• Τι μέτρα θα λάβει για την άμεση και ταχεία αποκατάσταση του κτηρίου.
• Πως η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του Λιμενικού - 

Ελληνικής Ακτοφυλακής σχετικά με τις μεταθέσεις και τη δωρεάν χορήγηση των στολών;

3/5/2019 

Θέμα: Προβλήματα στο κτήριο που στεγάζεται 
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.

Ο επιβατικός σταθμός που στεγάζεται το  Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, έχει σοβαρά προβλήματα 
από κακοτεχνίες που υπάρχουν σε αυτό. Αν και σχετικά καινούριο το κτήριο (10ετίας) η μόνωση δεν είναι 
επαρκής με αποτέλεσμα όταν βρέχει να τρέχουν νερά στο εσωτερικού του κτηρίου, δίπλα σε ηλεκτροφόρα 
καλώδια. Επίσης στον εξωτερικό χώρο έχουν μπει ψευδοροφές με γυψοσανίδες, οι οποίες έχουν ξηλωθεί 
από τους ανέμους και από την υγρασία. Η ασφάλεια των εργαζομένων κινδυνεύει από τις συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τι μέτρα θα πάρει για την αποκατά-
σταση της ζημιάς που έχει υποστεί το κτήριο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και 
η δημόσια περιουσία. 
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4/9/2019

Θέμα: Απεμπλοκή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή 
από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Το 1984 ψηφίστηκε ο νόμος 1481 περί του «Οργανισμού Υπουργείο Δημόσιας Τάξης». Σε αυτόν προ-
βλέπεται ότι το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάγονται 
νομικά στη δικαιοδοσία των Στρατοδικείων ούτε στις προβλέψεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. 

Σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση δεν συμπεριελήφθη το Λιμενικό Σώμα, παρά το γεγονός ότι η Ελληνική 
Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό, κοινό χαρακτηριστικό έχουν ότι είναι Σώματα Ασφάλειας. 

Άρα το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του,  
τα καθήκοντά του, ανήκει στα Σώματα Ασφάλειας. 

Μπορεί να είναι Σώμα στρατιωτικά συντεταγμένο κατά την οργάνωση και ιεραρχία, ωστόσο αυτά τα χα-
ρακτηριστικά δεν αρκούν για το χαρακτηρισθεί ως Στρατιωτικό Σώμα. Επιπλέον, η αποστολή του Λιμενικού 
δεν είναι σε καμιά περίπτωση στρατιωτική. Εξ΄ αυτού του λόγου το Λιμενικό δεν υπάγεται στο υπουργείο 
Άμυνας όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά σήμερα στο υπουργείο Ναυτιλίας και παλαιότερα στο υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. 

Από όλη την προαναφερθείσα επιχειρηματολογία, συνάγεται το εύλογο συμπέρασμα ότι επιβάλλεται 
άμεσα, η απεμπλοκή του προσωπικού από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει τις ομόφωνες αποφάσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού του Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή για την απεμπλοκή του από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για 
την απεμπλοκή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα;

18/9/2019

Θέμα: Νέα παράταση για την καταβολή δαπανών μετακινήσεων και αποζημιώσεων εκπαίδευσης 
στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 

και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η κυβέρνηση με το νόμο 4336/2015 όριζε ότι εντός της αποκλειστικής προθεσμίας εννέα μηνών από την 
έναρξη ισχύος του νόμου, με Προεδρικό Διάταγμα θα καθορίζονταν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης, στα στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Η κυβέρνηση μετά την παρέλευση περίπου τεσσερισήμισι ετών, έχει ψηφίσει τρεις παρατάσεις προθε-
σμίας, τον Οκτώβρη 2016, Ιούνη 2017, Ιούνη 2018, για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. 
Μετά από αυτές τις παρατάσεις, η κυβέρνηση ψήφισε το Δεκέμβρη 2018 το νόμο 4587. Με αυτόν δίνει 
νέα, τέταρτη παράταση μέχρι τον Ιούλη 2019, για την καταβολή των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και 
αποζημίωσης εκπαίδευσης.

Το Κ.Κ.Ε τον Ιούνιο 2018 κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τη μη καταβολή των δαπανών μετακινήσεων και 
αποζημιώσεων εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση απάντησε με γενικολογίες, περί καθυστερήσεων από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, την έγκριση από τους συναρμόδιους υπουργούς και άλλες προφάσεις.  

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής:

Πότε επιτέλους η κυβέρνηση θα εξοφλήσει τις δαπάνες που έχει καταβάλει το προσωπικό των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας για τις μετακινήσεις και τις αποζημιώσεις εκπαίδευσης; 
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