
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Θέμα : Οικονομική επιβάρυνση στρατιωτικών για τη διέλευση από διόδια εν μέσω της πανδημίας του 
κορονοϊού

Κύριε Υπουργέ,
Από τις αρχές Μαρτίου και εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, λαμβάνονται από την Πολιτεία μέτρα για
την αποφυγή διάδοσής του σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΘΑ μέσω των
Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ)  και  των  Διοικητών των Μονάδων και  σχηματισμών,  έλαβε μέτρα
προκειμένου να μην εξαπλωθεί ο ιός στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αποτελούν σημαντικό
πυλώνα για την ασφάλεια της χώρας. Ένα τέτοιο μέτρο αποτελεί και η αναστολή μετακίνησης των στελεχών
που υπηρετούν στην Μονάδα Υποστήριξης FOB Aktion με υπηρεσιακά λεωφορεία, ώστε να αποφεύγεται ο
συνωστισμός.  Συνεπώς,  η  μετακίνηση  προς  τις  Μονάδες  αυτές  πραγματοποιείται  σήμερα  με  ιδιωτικά
οχήματα,  γεγονός  που  επιβαρύνει  σημαντικά  τους  στρατιωτικούς  που  υπηρετούν  στο  στρατιωτικό  Α/Δ
Ακτίου, καθώς αναγκάζονται να καταβάλουν καθημερινά για τη μετακίνηση στη Μονάδα τους το συνολικό
ποσό των 6€ -και αυτό αποκλειστικά για τα διόδια της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι οι στρατιωτικοί που διαμένουν σε πόλεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Πρέβεζα,
Άρτα, Ιωάννινα) μετακινούνται από και προς το στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες
μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας, καθώς δεν υφίσταται εναλλακτική διαδρομή πέραν από τον γύρο του
Αμβρακικού ο οποίος είναι χρονικά και οικονομικά ασύμφορος.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω -σε συνδυασμό και με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία που επιτάσσουν να
επιβαίνουν έως δύο (2) άτομα σε κάθε όχημα ιδιωτικής χρήσης- είναι οι στρατιωτικοί να επιβαρύνονται ήδη
καθημερινά με δυσβάστακτα έξοδα μετακίνησης, χωρίς να έχει ληφθεί κανένα ειδικό μέτρο γι'αυτούς.
Ερωτάται κατόπιν αυτών ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Γνωρίζει  το  Υπουργείο  την  οικονομική  επιβάρυνση  που  υφίστανται  τα  στελέχη  των  Ενόπων
Δυνάμεων που υπηρετούν στο Α/Δ Ακτίου λόγω της καθημερινής αναγκαστικής διέλευσής τους από
τα διόδια της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου, από τη στιγμή που ελήφθησαν τα ειδικά μέτρα για
την πανδημία του κορονοϊού και αν ναι γιατί δεν υπήρξε μέριμνα για την αποτροπή της;

2. Σκοπεύει το Υπουργείο να θεσμοθετήσει τη δωρεάν διέλευση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
που υπηρετούν στο Α/Δ Ακτίου από τα διόδια της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου, καθώς και τη
δωρεάν  διέλευση  των  στρατιωτικών  από  τα  διόδια  σε  κάθε  άλλη  παρόμοια  περίπτωση  στην
επικράτεια,  για  το  χρονικό  διάστημα  που  διαρκούν  τα  έκτακτα  μέτρα  για  την  πανδημία  του
κορονοϊού; 

3. Θα υπάρξει εκ μέρους του Υπουργείου πρόνοια για την οικονομική ζημία που υπέστησαν και θα
υποστούν τα στελέχη αυτά για την μετακίνησή τους στις Μονάδες τους όσο διαρκεί η κρίση του
κορονοϊού;
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