
 

 

 

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τηλέφωνο: 2106598282,5 
FΑX: 2106552035 
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr 
Φ.900α/2126/16627 
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019 
Σελίδες: Πέντε (5)  
  
    

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιώργο Μαρίνο 
Βουλευτή κ. Νίκο Παπαναστάση 
Βουλευτή κ. Θανάση Παφίλη 
ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΕΘΑ 

 ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ / Γενικός Γραμματέας 
ΥΠΕΘΑ / ΓΝΠ / ΤΚΕ 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 468/03-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Μεταθέσεις προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων» σας γνωρίζω, 

σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 

Κατ΄ αρχάς σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3883/2010, ο σχεδιασμός των 

μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, 

διέπεται, κατά σειρά σπουδαιότητας, από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά 

κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την 

προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των 

στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ. 

Στο πλαίσιο αυτό, για τη μέριμνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού και εκτός 

από τη συνυπηρέτηση στελεχών των ΕΔ που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 

Φ.411/1/294483/82424/Σ.797/6 Φεβ 18 Απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄468), στο άρθρο 21 του  

Ν.2946/2001 (Α΄224) ορίζεται η δυνατότητα των τακτικών και ιδιωτικού δικαίου 

υπαλλήλων του δημοσίου να αποσπώνται σε υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος, όταν αυτός/αυτή, είναι 

μεταξύ άλλων, στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς 

συζύγους στρατιωτικών των ΕΔ, με το άρθρο 21Α του Ν.2946/2001 (Α΄224), 

καθορίστηκε ότι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, δύναται με αίτησή τους να αποσπώνται σε περιοχή, η 

οποία δεν μπορεί να απέχει από την περιοχή της μονάδας που υπηρετεί ο/η 



 

 

 

στρατιωτικός σύζυγός τους άνω των είκοσι (20) χιλιομέτρων, ή την ίδια νήσο. 

Ως προς την εκπαίδευση των τέκνων γνωρίζεται ότι με την παρ. 2 του άρθρου 2 

του Φ.411/1/294483/82424/Σ.797/6 Φεβ 18 Απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄468), 

συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων παραμέτρων, και η ύπαρξη τέκνων που θα 

φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, κατά το επόμενο από την υλοποίηση των 

μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, με το ισχύον σύστημα μεταθέσεων υφίσταται μέριμνα ώστε, από την 

κοινοποίηση μέχρι την υλοποίηση της μετάθεσης, να μεσολαβεί ικανοποιητικό χρονικό 

διάστημα για την εγγραφή των τέκνων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές 

μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, για την 

παροχή περαιτέρω μέριμνας υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού, λειτουργούν 

στρατιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι καλύπτουν σημαντικό μέρος των 

υπαρχουσών αναγκών. 

Αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται θεμάτων ανέγερσης κατοικίας και 

ποσοστού του στρατιωτικού προσωπικού που κατοικεί σε οικήματα του ΥΠΕΘΑ, 

καλύπτονται από τα Γενικά Επιτελεία των τριών Κλάδων των ΕΔ. 

Όσον αφορά στο Στρατό Ξηράς, σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 3.090 

στρατιωτικά οικήματα. 

Το ΓΕΣ την τελευταία διετία, για την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος 

των στελεχών και των οικογενειών τους, προγραμμάτισε την κατασκευή νέων 

στρατιωτικών οικημάτων {Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ) - Στρατιωτικά 

Οικήματα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΜΥ) - Στρατιωτικά Οικήματα Επαγγελματιών 

Οπλιτών (ΣΟΕΠΟΠ)} και δρομολόγησε δράσεις συντήρησης - επισκευής των 

υπαρχόντων, όπως παρακάτω:  

 Έχουν παραδοθεί 205 νέα διαμερίσματα προς χρήση, ενώ την τρέχουσα 

χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη η κατασκευή 101 οικημάτων, τα οποία θα 

ολοκληρωθούν σταδιακά εντός του 2019-20. 

          Βρίσκεται σε εξέλιξη η παραλαβή - παράδοση 26 ημιτελών διαμερισμάτων 

στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ΣΣ, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της Σύμβασης 

Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων 13/2003, προκειμένου να αποπερατωθούν με μέριμνα 

της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ). 

         Βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες παραχώρησης της κυριότητας 

83 διαμερισμάτων από το Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΤΕΘΑ, στο 



 

 

 

πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. 

        Με το Φ.820/48/1408770/Σ.4176/21 Σεπ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ «Διάθεση 

Κεφαλαίων του Ειδικού Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.) για την 

Ανέγερση Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Επαγγελματιών 

Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.» (ΑΔΑ. ΩΠΞΘ6-ΩΓΣ) (ΦΕΚ 4299 Β΄ 2018), μέσω 

αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, χρησιμοποιούνται τα πλεονάζοντα κεφάλαια του 

Ειδικού Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ) για την κατασκευή 21 

διαμερισμάτων αποκλειστικά ως ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ, τα επόμενα έτη. 

        Έχουν διατεθεί πιστώσεις συνολικού ποσού 1.700.000€ περίπου, για την 

υλοποίηση στοχευμένων παρεμβατικών δράσεων για την συντήρηση - επισκευή 985 

στρατιωτικών οικημάτων. 

                Συναφώς γνωρίζεται ότι υφίσταται σχεδιασμός για την υλοποίηση νέου 

προγράμματος, για την ανακαίνιση - εξωραϊσμό των υφιστάμενων στρατιωτικών 

οικημάτων, με σκοπό την ποιοτική τους αναβάθμιση, προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις, παρέχοντας αξιοπρεπείς, άνετες και ασφαλείς συνθήκες 

διαβίωσης στα στελέχη του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). 

       Τα ποσοστά κάλυψης του προσωπικού του ΣΞ, επί των αιτήσεων στέγασης 

σε στρατιωτικά οικήματα για το έτος 2019, έχουν ως ακολούθως: 

   Στα ΣΟΑ εγγάμων: 80% 

 Στα ΣΟΑ αγάμων: 68% 

 Στα ΣΟΜΥ εγγάμων: 80% 

 Στα ΣΟΜΥ αγάμων: 41% 

 Στα ΣΟΕΠΟΠ εγγάμων: 38% 

 Στα ΣΟΕΠΟΠ αγάμων: 50% 

Ως προς το οικονομικό ζήτημα, στο μετατιθέμενο στρατιωτικό προσωπικό 

καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄75), οδοιπορικά 

έξοδα μετάθεσης, με σκοπό να καλύψουν τα μετατιθέμενα στελέχη τα έξοδα που 

αντιμετωπίζουν κατά τη μετακίνηση και εγκατάστασή στον τόπο μετάθεσής τους. 

Επιπλέον, στα πλαίσια μέριμνας υπέρ του προσωπικού, το ΓΕΣ εξετάζει τις 

κατάλληλες προσαρμογές ώστε να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό το μέτρο του 

Μεταφορικού Ισοδύναμου {Ν 2946/2001 (Α΄224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει}, 

προκειμένου να καταστούν και τα στελέχη που υπηρετούν στα νησιά (πλην Κρήτης, 



 

 

 

Εύβοιας και Λευκάδας), δικαιούχοι του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους .  

Όσον αφορά στο Πολεμικό Ναυτικό και επί του προγράμματος κατασκευής 

κατοικιών για τα στελέχη, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής Ναυτικού 

Ξενώνα στη Λέρο ο οποίος περιλαμβάνει εννέα (9) διαμερίσματα {πέντε (5) διαμερί-

σματα των 65 τμ και τέσσερα (4) διαμερίσματα των 50 τμ}, καθώς και οι εργασίες 

επισκευής μιας (1) κατοικίας (198 τμ). Το σύνολο των προαναφερθέντων οικημάτων 

έχουν διατεθεί για τη στέγαση οικογενειών στελεχών της Υπηρεσίας Ναυτικών 

Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ). 

 Στον οικισμό του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) στη Σούδα έχουν παραδοθεί το 

τελευταίο έτος τέσσερις (4) μονοκατοικίες, κατασκευάστηκαν δυο (2) ακόμη 

διαμερίσματα (50 τμ και 70 τμ) και επιπλέον εκτελέστηκε μετατροπή / ανακατασκευή 

πέντε (5) κενών θαλάμων (35 τμ έκαστο). 

Αναμένεται στις αρχές του 2020 η ολοκλήρωση της κατασκευής της πρώτης εκ 

των δυο πολυκατοικιών με δώδεκα (12) διαμερίσματα έκαστη στον οικισμό ΝΚ στη 

Σούδα. 

Επισημαίνεται ότι υφίσταται πρόβλεψη για επιπλέον μίσθωση κατοικιών για τα 

στελέχη του ΠΝ που υπηρετούν στη παραμεθόριο και στην νησιωτική Ελλάδα, με 

σκοπό το σύνολο του προσωπικού να καλύπτεται σε θέματα μέριμνας 

ενδιαίτησης/στέγασης. 

Αναφορικά με την Πολεμική Αεροπορία  διατίθενται στις Μονάδες της ανά 

την επικράτεια, χίλιες τριακόσιες εβδομήντα έξι (1376) οικίες εγγάμων, που καλύπτουν 

σε ποσοστό το 73% επί των αναγκών, ενώ εκκρεμούν πεντακόσιες έντεκα (511) 

αιτήσεις. Αντίστοιχα, διατίθενται χίλιες τριακόσιες δώδεκα (1312) οικίες αγάμων που 

καλύπτουν σε ποσοστό το 91% αυτών και εκκρεμούν προς στέγαση εκατόν τριάντα 

(130) αιτήσεις. 

Για την αύξηση διαθεσιμότητας των οικημάτων είναι σε εξέλιξη τα ακόλουθα: 

 Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Έξι (6) Διαμερισμάτων στην 135ΣΜ (Σ-

136) συμβατικού π/υ 464.574,16€ (συμβατικό πέρας 30/05/20). 

Ανακαίνιση Οικημάτων «ΚΥΔΩΝΙΑ» και «ΑΡΚΑΔΙ» στην 115ΠΜ (115ΠΜ-

15-04)» συμβατικού π/υ 464.690,22€ (συμβατικό πέρας 29/02/20). 

Κατασκευή Ενός Διώροφου Οικήματος στην 112ΠΜ - Φάση Α'» συμβατικού 

π/υ 461.717,94€ (συμβατικό πέρας 07/02/20). 

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι σε αρκετές Μονάδες της ΠΑ λειτουργούν 



 

 

 

βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί επ’ ωφελεία του προσωπικού που υπηρετούν σε 

αυτές. 

Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι πρόθεση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας είναι να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που 

υπάρχουν προκειμένου να αμβλυνθεί δραστικά το ζήτημα της στέγασης των στελεχών 

των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε Υπηρεσίες μακράν του τόπου 

συμφερόντων τους. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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