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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση 801/20-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα και να καλύπτονται οι 

ανάγκες των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους» σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς και όσον αφορά στην εξασφάλιση όλων των ειδών ένδυσης και 

υπόδησης, χορηγείται το σύνολο των αναγκαίων ειδών στους προς κατάταξη οπλίτες, 

τα οποία καθορίζονται αναλυτικά στις διαταγές χορήγησης υλικών, ανά Κλάδο των 

Ενόπλων Δυνάμεων, που εκδίδονται για κάθε ΕΣΣΟ. 

 Αναφορικά με τις μετακινήσεις των οπλιτών θητείας, που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης, εκτέλεσης υπηρεσίας, εισαγωγής σε 

νοσοκομείο, παραπομπής σε υγειονομικές ή άλλες επιτροπές, κ.λπ., 

πραγματοποιούνται με υπηρεσιακά ή μισθωμένα από τη Στρατιωτική Υπηρεσία μέσα, 

όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς επίσης με τη χρήση Καταστάσεων Επιβίβασης (ΚΕ), 

για χερσαίες και θαλάσσιες μετακινήσεις, χωρίς την οικονομική τους επιβάρυνση, 

καθώς η δαπάνη βαρύνει το λειτουργικό προϋπολογισμό των Γενικών Επιτελείων 

(ΓΕ).  

          Σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 18/10/2012 Απόφασης ΥΕΘΑ, υπό 

στοιχεία Φ.500/18/83939/Σ.578 (ΦΕΚ Β' 2974/8 Νοε 12), στους οπλίτες θητείας 

χορηγείται μία ΚΕ μετ’ επιστροφής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εφόσον 

ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον 4 ημερών, για χρήση με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα 

πλην της αεροπορικής μετακίνησης, την οποία δύναται να χρησιμοποιήσουν μόνον οι 
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οπλίτες που υπηρετούν στη ν. Κύπρο. 

  Με ενέργειες που πραγματοποιούνται από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ και 

κατόπιν προτάσεων των ΓΕ, αποφασίζεται ανά ημερολογιακό έτος σε ποιες πόλεις της 

χώρας θα εφαρμόζεται το μέτρο της μετακίνησης των οπλιτών θητείας με τις αστικές 

συγκοινωνίες, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου. Για το έτος 2019, το 

προαναφερθέν μέτρο ισχύει για τις πόλεις των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, 

Πάτρας και Ηρακλείου. 

          Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θεσμικά κείμενα, στο πλαίσιο 

γενικότερης εξυπηρέτησης του προσωπικού, τα ΓΕ ανάλογα και με τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες, εξετάζουν την αναγκαιότητα και δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιακών 

μέσων για τη μεταφορά των εφέδρων οπλιτών, κατά τις εξόδους τους, από τα 

στρατόπεδα προς το πλησιέστερο αστικό κέντρο και αντίστροφα. 

  Σε ό,τι αφορά στην ποσότητα και την ποιότητα συσσιτίου οπλιτών θητείας, σας 

γνωρίζω ότι οι ποσότητες των εφοδίων, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

συσσιτίου κατ’ άτομο και ημέρα, καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας 

του προσωπικού των ΕΔ/2009 και καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες (πρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες, βιταμίνες κ.λπ.) των Κληρωτών Οπλιτών. Το πρόγραμμα συσσιτίου 

καθορίζεται από επιτροπές με συμμετοχή και ιατρικού προσωπικού και βεβαίως 

Κληρωτών Οπλιτών. 

  Η ποιότητα των εφοδίων, εξασφαλίζεται κατά την προμήθειά τους με 

διαγωνιστικές διαδικασίες βάση προδιαγραφών και κατά την παραλαβή τους από τον 

υποχρεωτικό ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποιείται από κατάλληλα εργαστήρια. 

  Όσον αφορά στη στελέχωση και στον εξοπλισμό ιατρείων, γνωρίζεται ότι η 

στελέχωση των ιατρείων όλων των Μονάδων με ειδικευμένους ιατρούς είναι 

συνάρτηση του αριθμού των υπηρετούντων Αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών αλλά 

και των Οπλιτών πτυχιούχων της ιατρικής με τις υφιστάμενες απαιτήσεις. 

Υπενθυμίζεται όμως ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής των ΕΔ διατίθενται 

ιατροί για ενίσχυση του ΕΣΥ, των παραμεθορίων περιοχών, απομακρυσμένων νήσων, 

hot spots κ.λ.π.  

   Επιπροσθέτως, οι ειδικευμένοι ιατροί στελεχώνουν κατά προτεραιότητα τα 

Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις λοιπές Μονάδες Υγειονομικού, ενώ  η στελέχωση των 

ιατρείων των Μονάδων με Αξιωματικούς και Οπλίτες ιατρούς άνευ ειδικότητας, καθώς 

και ο υπάρχων υγειονομικός εξοπλισμός τους, για την παροχή πρωτοβάθμιας 
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φροντίδας, κρίνεται επαρκής. 

  Περαιτέρω, ο εμβολιασμός των Οπλιτών γίνεται σύμφωνα με το Εθνικό 

Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας και τις Πάγιες Διαταγές των ΓΕ περί 

Υγειονομικής Υποστήριξης. 

  Ως προς την υγειονομική περίθαλψη των οικογενειών τους, τα μέλη οικογένειας 

(σύζυγος, τέκνα, γονείς και αδέρφια) των υπηρετούντων κληρωτών οπλιτών 

οποιοσδήποτε κατηγορίας, για το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στις ΕΔ, 

δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη από το δημόσιο (έκδοση βιβλιαρίου 

νοσηλείας από τις αρμόδιες κατά Κλάδο υπηρεσίες), με τις προϋποθέσεις και τις 

διαδικασίες που καθορίζονται στο Ν. 1355/83 (ΣΔ/Ν-Δ-Α 23/84/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΕΘΑ) . 

  Αναφορικά με το ζήτημα ένταξης των τέκνων των Οπλιτών στους ΒΝΣ σας 

γνωρίζουμε ότι πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. ΥΑ  41087(ΦΕΚ Β΄ 

4249/5-12-17) και ΥΑ 57382 (ΦΕΚ Β΄ 2119/6-6-19) και συνεπώς εκφεύγει των 

αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

  Όσον αφορά στην ενίσχυση αποδοχών των οπλιτών θητείας έχουν καθορισθεί 

με την με Αρ. Πρ.2/74840/0022/24-1-03/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 91). 

  Οποιαδήποτε μεταβολή των αποδοχών σε ορισμένες κατηγορίες οπλιτών 

απαιτεί τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, και προϋποθέτει την 

ενίσχυση του προϋπολογισμού των ΓΕ από το Υπουργείο Οικονομικών. 

  Από πλευράς ΥΠΕΘΑ, βούληση και προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση 

προβλημάτων κυρίως των ευπαθών κατηγοριών στρατευσίμων και η αποτροπή 

φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού στις ΕΔ.  

  Εξετάζοντας τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες, με τους περιορισμούς 

που επιβάλλονται από αυτές, θα μελετηθούν, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Οικονομικών, τυχόν περιθώρια που υπάρχουν για την αναμόρφωση των 

καταβαλλόμενων ποσών στους οπλίτες θητείας, με ειδικότερη μέριμνα για ορισμένες 

ευπαθείς κατηγορίες εξ αυτών. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, 

ανήκει στη αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, αφού έχει και την 

ευθύνη εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.  

  Όσον αφορά στη χορήγηση φοιτητικής και αγροτικής άδειας, αυτή χορηγείται 

στους οπλίτες θητείας με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στη 

Φ.400/34/292616/Σ.4753/6 Σεπ 16/ΚΥΑ(ΦΕΚ Β΄ 2808).  
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  Τέλος, αναφορικά με την είσοδο σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις - 

ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους ψυχαγωγίας, οι οπλίτες θητείας στο πλαίσιο του 

προγράμματος ωρών υπηρεσίας και εκπαιδεύσεως (ΠΩΥΕ) έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση σε χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης εντός των στρατοπέδων, ενώ κατά το 

τρέχον έτος παρεδόθησαν 595 Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων σε ισάριθμους οπλίτες. Με 

την υπόψη κάρτα εξασφαλίζονται εκπτώσεις σε επιχειρήσεις που αφορούν 

εκπαίδευση, πολιτισμό, ψυχαγωγία κλπ. 

 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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