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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: 1.Tον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
2. Tον Υπουργό Οικονοµικών
Θέµα: «Μείωση στον Αριθµό Δικαιούχων και Περικοπές στα Επιδόµατα
Επικινδυνότητας Στελεχών που Υπηρετούν σε Μονάδες Ειδικών
Επιχειρήσεων»
Στην µείωση των ποσών και του αριθµού δικαιούχων των επιδοµάτων
κινδύνου τα οποία χορηγούνται σε στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες
Ειδικών Επιχειρήσεων των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάµενων
προτίθεται να προβεί το υπουργείο Εθνικής Άµυνας σύµφωνα µε το από
30/10/2017 δηµοσίευµα της αµυντικής ιστοσελίδας militaire.gr. Ειδικότερα
καθίσταται ευκρινές στο διαβαθµισµένο έγγραφο-«Παράρτηµα Γ» που
προβάλλεται στο δηµοσίευµα ότι µειώνονται δραµατικά οι µέγιστοι αριθµοί
δικαιούχων ανά κατηγορία ώστε να θεωρείται βέβαιη τόσο η οικονοµική
υποβάθµιση των στελεχών όσο και η αποδόµηση των ειδικών επιχειρήσεων
της χώρας.
Και τούτο διότι η προβλεπόµενη διακοπή της καταβολής των επιδοµάτων
επικινδυνότητας σε περίπου 20 τοις εκατό του υπάρχοντος προσωπικού που
διαθέτει υψηλού επιπέδου µαχητική εκπαίδευση αποκτηθείσα εντός και
εκτός Ελλάδας µε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου και η επακόλουθη
διακοπή της συµµετοχής τους σε ειδικές επιχειρήσεις µόνο προβλήµατα
εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει στο αξιόµαχο των συγκεκριµένων µονάδων
των τριών κλάδων σε µία εξαιρετικά κρίσιµη γεωπολιτική συγκυρία.

Θέτοντας τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, άµεση υποβάθµιση
αναµένεται να επέλθει στη Μοίρα Αµφίβιων Καταδροµών η οποία
συγκροτήθηκε µετά την κρίση των Ιµίων, την Κινητή Οµάδα Συντήρησης
Υποβρύχιων Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ), την 31η ανεξάρτητη
Μοίρα Επιχειρήσεων έρευνας-Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ) του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, την Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεµικού
Ναυτικού, και στο Ειδικό Τµήµα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) του Στρατού Ξηράς
που αποτελούν τη δεξαµενή από την οποία η διακλασική διοίκηση ειδικών
επιχειρήσεων αντλεί τις δυνάµεις της για τη διεξαγωγή αποκλειστικά ειδικών
αποστολών.
Οι περικοπές στα επιδόµατα επικινδυνότητας έρχονται να διαψεύσουν
κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για µη περαιτέρω απώλεια του στρατιωτικού
εισοδήµατος καθώς αυτές υπήρξαν ειληµµένη απόφαση όπως εµφαίνεται
στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1762/22.5.2017 µε τίτλο: «Καθορισµός ύψους,
δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδοµάτων κινδύνου και
ειδικών αποζηµιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάµεων» που συνυπογράφεται από τους υπουργούς Εθνικής
Άµυνας και Οικονοµικών. Στα άρθρα 5,6,7,8,9 και 10 του ανωτέρω ΦΕΚ
ορίζεται γενικά ένας µέγιστος αριθµός δικαιούχων, η αριθµητική
συγκεκριµενοποίηση του οποίου ανά κατηγορία συντελείται στα
Παραρτήµατα Β και Γ που λόγω διαβάθµισης δεν δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί:
-

Ποια τα κριτήρια επιλεξιµότητας για την µείωση ή κατάργηση των
επιδοµάτων επικινδυνότητας κατά περίπτωση και ποιος ο τρόπος
υπολογισµού τους;

-

Ποια το ποσοστά µείωσης του ύψους των επιδοµάτων επικινδυνότητας
ανά κατηγορία και ποιος ο χρόνος έναρξης ισχύος των περικοπών;

-

Ποια η προσδοκώµενη δηµοσιονοµική εξοικονόµηση από τις περικοπές
στα επιδόµατα επικινδυνότητας που να δικαιολογεί την οικονοµική
υποβάθµιση των στελεχών που υπηρετούν στις Μονάδες Ειδικών
Επιχειρήσεων των τριών κλάδων και την αποδόµηση των ειδικών
επιχειρήσεων στην χώρα µας;
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