
  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας  
                         

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 

 1. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

  2. Τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Περικοπές Ύψους 28 εκατ. ευρώ στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας» 

Στο τελευταίο Eurogroup κατατέθηκε πρόταση για περικοπές ύψους 28 
εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να 
παραταθεί ο χαμηλός ΦΠΑ στα νησιά κατά 6 μήνες. Σύμφωνα με το από 
13/7/2018 σχετικό δημοσίευμα της αμυντικής ηλεκτρονικής έκδοσης 
armyvoice.gr, η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτή 
περιλαμβάνεται σε έγγραφο που δημοσιοποίησαν οι Financial Times, 
προβλέπει την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων από 6 διαφορετικούς 
κωδικούς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανόμενων των 
δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη των εργαζομένων και την προμήθεια 
φαρμάκων. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσιευμένο έγγραφο προβλέπεται μείωση για 
δαπάνες του ΝΑΤΟ από 25.4 στα 20.4 εκατ. ευρώ, για υγειονομική περίθαλψη 
εργαζομένων με δημόσια ασφάλιση από 42.3 σε 37.3 εκατ. ευρώ, για 
προμήθεια φαρμακευτικού υλικού από 21.9 σε 19.9 εκατ. ευρώ, για δαπάνες 
ταξιδιών προσωπικού από 39.6 σε 37.6 εκατ. ευρώ, για συντήρηση 
αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού από 42.3 σε 37.3 εκατ. ευρώ, καθώς και 
μειώσεις από διάφορα εξοπλιστικά των ενόπλων δυνάμενων από 454 σε 444 
εκατ. ευρώ. 



Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάνει λόγο για 
περικοπές ύψους 28 εκατ. ευρώ από διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση 
και την λειτουργία των στρατιωτικών μονάδων με μεταφορά δυνάμεων στην 
παραμεθόριο, συρρίκνωση ανενεργών στρατοπέδων και περικοπή για το 2018 
παλαιών εξοπλιστικών προγραμμάτων.  

Επειδή οι περικοπές στον ευαίσθητο χώρο της εθνικής άμυνας υπήρξαν 
ιδιαίτερα σημαντικές καθ’ όλη τη διάρκεια της οκταετούς οικονομικής κρίσης, 
ενώ την ίδια στιγμή οι προκλήσεις ασφάλειας που καλείται να αντιμετωπίσει η 
χώρα μας αυξάνονται διαρκώς,  

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην υλοποίηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικών με τις περικοπές στο 
μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίες έχουν κριθεί 
αντισυνταγματικές,  

Επειδή ακόμη δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τις μετακινήσεις 
του προσωπικού και δεν έχει καταβληθεί το επίδομα υπερωριακής 
απασχόλησης, 

Επειδή προβλέπεται περικοπή κονδυλίων από κωδικούς του προϋπολογισμού 
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορούν τόσο στην υγειονομική 
περίθαλψη, την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού όσο και τις πληρωμές των 
μετακινήσεων στρατιωτικών για εκτέλεση υπηρεσίας επηρεάζοντας αρνητικά 
την καθημερινότητα των στελεχών, 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών για περικοπές 28 εκατομμυρίων 
ευρώ από τον αμυντικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε στο πρόσφατο 
Eurogroup έγινε σε πλήρη συνεννόηση με την ηγεσία του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας; 

- Ποιοι οι οριστικοί κωδικοί οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν ως 
αντισταθμιστικό μέτρο για την εξεύρεση των πόρων ύψους 28 εκατ. ευρώ 
για την μείωση του ΦΠΑ στα νησιά; Υφίσταται πρόθεση να εξαιρεθούν οι 
κωδικοί που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη και τα φάρμακα των 
εργαζομένων; 

- Ποιο το ύψος τις εξοικονόμησης πόρων από τις εξαγγελθείσες 
διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση και την λειτουργία στρατιωτικών 
μονάδων με μεταφορά δυνάμεων στην παραμεθόριο, και τη συρρίκνωση 
ανενεργών στρατοπέδων; Παρακαλώ όπως παρασχεθεί αναλυτικός 
πίνακας με τα στρατόπεδα που πρόκειται να κλείσουν, τον αριθμό των 



μονάδων που πρόκειται να μεταφερθούν καθώς και τα αντίστοιχα ποσά 
που αναμένεται να εξοικονομηθούν.  

- Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει εκδώσει 
την απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση για τον εναρμονισμό των 
οδοιπορικών εξόδων στα επίπεδα του λοιπού Δημοσίου Τομέα, αλλά 
ταυτόχρονα μειώνει τις αντίστοιχες δαπάνες; 

- Γιατί δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα η νομοθετημένη αποζημίωση 
νυχτερινής απασχόλησης; 
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