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ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία του ΚΕΝ στο ΚΕΕΜ Σπάρτης 

Σύμφωνα με το παρόν σύστημα κατάταξης, η υποδοχή και η εκπαίδευση των 
νεοσυλλέκτων λαμβάνει χώρα σε 15 Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) ανά την 
επικράτεια, μεταξύ των οποίων και ορισμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που 
στο πλαίσιο του προηγούμενου συστήματος λειτουργούσαν ως Κέντρα 
Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. 

Αυτό το σύστημα των ΣΥΠΟ είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με 
βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Η 
πρωτοφανής πανδημία που βιώνουμε επιβάλλει, όμως, νέες υγειονομικές 
ανάγκες, όσον αφορά στην τήρηση των επιβεβλημένων υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, και ειδικότερα στην αποσυμφόρηση των χώρων 
διαμονής/διαβίωσης εντός των στρατοπέδων, στην αποστασιοποίηση μεταξύ των 
νεοσυλλέκτων οπλιτών, στην ύπαρξη επαρκών και ικανών χώρων απομόνωσης 
τυχόν θετικών/ύποπτων κρουσμάτων όσο και κατά τη διεξαγωγή της βασικής 
εκπαίδευσης. Λόγω μάλιστα της επερχόμενης αύξησης της θητείας και της 
επικείμενης πρόσληψης νέων Επαγγελματιών Οπλιτών και Οπλιτών Βραχείας 
Ανακατατάξεως, οι ανάγκες για νέους και μεγαλύτερους χώρους διαβίωσης και 
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της απαρέγκλιτης τήρησης των ισχυόντων 
υγειονομικών κανόνων, θα αυξηθούν σημαντικά. 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) της Σπάρτης είναι μια 
από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της ελληνικής επικράτειας. 
Παράλληλα, λόγω της πρότερης λειτουργίας του ως ΚΕΝ για περισσότερο από 
μισό αιώνα, προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όσον αφορά το 
έργο της υποδοχής, κατάταξης, στέγασης, ενδιαίτησης και εκπαίδευσης των 
νεοσυλλέκτων οπλιτών. Στα πλεονεκτήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται η μακρά 
θεσμική μνήμη, η τεχνογνωσία, η εμπειρία των στελεχών, και οι ανακαινισμένες 
και εξειδικευμένες εγκαταστάσεις στέγασης, σίτισης και στρατιωτικής 
εκπαίδευσης καθώς και οι υπάρχουσες ενεργές υποδομές υγείας του Κέντρου. 
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Επιπροσθέτως, λόγω της οδικής σύνδεσης με την Αττική και την Τρίπολη, 
προσφέρει ασφαλή και φθηνή πρόσβαση σε μία σειρά από στρατιωτικές 
υγειονομικές ή λειτουργικές εγκαταστάσεις, όπως τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και 
η Επιτροπή Απαλλαγών.  

Με βάση τα ανωτέρω, ανακύπτει το ερώτημα σχετικά με τις προθέσεις και τους 
σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, όσον αφορά την 
επαναλειτουργία του ΚΕΕΜ στη Σπάρτη, στο πλαίσιο ενός γενικότερου 
επανασχεδιασμού του συστήματος κατάταξης και εκπαίδευσης των 
νεοσυλλέκτων με βάση τις νέες υγειονομικές ανάγκες και προδιαγραφές που έχει 
επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Προτίθεται να προχωρήσει σε μερικό επανασχεδιασμό του συστήματος 
κατάταξης και εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, ενώπιον των νέων 
υγειονομικών αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του 
κορωνοϊού; 

2. Εάν ναι, προτίθεται στο πλαίσιο αυτής να επανεξετάσει την 
επαναλειτουργία του ΚΕΕΜ Σπάρτης ως Κέντρου Εκπαίδευσης 
Νεοσυλλέκτων; 

Ο ερωτών βουλευτής 
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