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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2660/14-12-2020 της Βουλής των Ελλήνων  

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Δωρεάν μετακίνηση των στρατευμένων κατά την διάρκεια των 

εορταστικών αδειών», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε όλους τους Οπλίτες Θητείας, 

χορηγείται μία (1) Κατάσταση Επιβίβασης μετ’ επιστροφής, κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους, εφ’ όσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών, για 

ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα 

πλην της αεροπορικής μετακίνησης. Επισημαίνεται ότι, για τους υπηρετούντες οπλίτες 

στη νήσο Κύπρο συμπεριλαμβάνεται και η αεροπορική μετακίνηση. 

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της 

διαρκούς Μέριμνας Προσωπικού προχώρησε σε ενέργειες για την εξασφάλιση 

προσφορών στον τομέα των ιδιωτικών μετακινήσεων για το στρατιωτικό προσωπικό, 

που συμπεριλαμβάνει και τους οπλίτες θητείας, για παροχή εκπτώσεων από τους 

σιδηροδρομικούς και ακτοπλοϊκούς φορείς καθώς επίσης και τη δυνατότητα 

καταβολής μειωμένων τελών διοδίων, μέσω των εκπτωτικών προγραμμάτων που 

διαθέτουν οι εταιρείες που τα ελέγχουν.  

Από τους εν λόγω φορείς βρίσκονται σε ισχύ, κατόπιν προφορικής 

τηλεφωνικής επιβεβαίωσης, οι προσφορές ως κάτωθι: 

 Έκπτωση 25% στα ατομικά εισιτήρια και στα εισιτήρια οχημάτων των 

οπλιτών θητείας για τις ιδιωτικές μετακινήσεις τους με τα πλοία της 

Fast Ferries. 
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 Έκπτωση 25% στους οπλίτες θητείας στις γραμμές Δωδεκανήσου και 

ΒΑ Αιγαίου και έκπτωση 50% στις γραμμές Κρήτης, για τις ιδιωτικές 

μετακινήσεις τους με τα πλοία της Attica Group (Superfast Ferries). 

 Έκπτωση 50% στους οπλίτες θητείας, για τις ιδιωτικές μετακινήσεις 

τους με τα πλοία της Aegean Speed Lines. 

 Έκπτωση 15% στους οπλίτες θητείας, για τις ιδιωτικές μετακινήσεις 

τους με τα κατά τόπους Υπεραστικά ΚΤΕΛ. Ειδικά για το Υπεραστικό 

ΚΤΕΛ Ν. Έβρου η έκπτωση για στους οπλίτες θητείας ανέρχεται σε 

ποσοστό 25%. 

 Έκπτωση 25% στους οπλίτες θητείας, για τις ιδιωτικές μετακινήσεις 

τους με τα μέσα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται 

πλέον η δυνατότητα δωρεάν μετακινήσεων στο αστικό κομμάτι του 

προαστιακού σιδηροδρόμου. Επίσης, από 01/06/20 και μέχρι 

νεοτέρας δεν υφίσταται σιδηροδρομική σύνδεση για τη διαδρομή 

Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη. 

 Για τη διέλευση του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ από τους σταθμούς 

διοδίων που ελέγχουν οι εταιρείες: «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», 

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» και «ΝΕΑ ΟΔΟΣ», με καταβολή 

μειωμένου αντιτίμου, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στα 

ειδικά εμπορικά - εκπτωτικά τους προγράμματα. 

     Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, βρίσκονται σε ισχύ συμβάσεις για δωρεάν 

μετακινήσεις των υπηρετούντων οπλιτών θητείας με τις αστικές συγκοινωνίες, χωρίς 

την καταβολή κομίστρου, για το έτος 2020, για τις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ρεντίνας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Νάουσας, 

Πάτρας, καθώς και Στεφανοβικείου με τους οικείους συγκοινωνιακούς φορείς, ενώ 

βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση για το 

έτος 2021, για τις πόλεις Αθήνας, Θεσσαλονίκης, και ανάλογων συμβάσεων για τις 

πόλεις Αλεξάνδρειας, Βόλου, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Νάουσας, 

Πάτρας, Στεφανοβικείου καθώς και Χανίων με τους οικείους συγκοινωνιακούς φορείς. 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 


		2021-01-04T10:20:01+0200




