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Θέμα: Άμεση ενίσχυση θέρμανσης σε Στρατόπεδα, Επανδρωμένα Φυλάκια, ΣΟΑ και ΛΑΦ της 
Βορείου Ελλάδας 

Κύριε Υπουργέ, 

 Αποτελεί κοινό τόπο η απότομη μείωση της θερμοκρασίας και η επιδείνωση των 
καιρικών φαινομένων στη Βόρεια Ελλάδα και πρωτίστως στην ακριτική Θράκη. Παρά τις 
υπόψη αντιξοότητες, παρατηρούνται συχνά σε στρατόπεδα, επανδρωμένα φυλάκια, ΣΟΑ και 
ΛΑΦ των παραπάνω περιοχών, φαινόμενα ανεπαρκούς θέρμανσης σε συνάρτηση με τις 
υφιστάμενες συνθήκες ψύχους, επιφέροντας την έκθεση των στρατευσίμων και των μονίμων 
στελεχών σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών. Το γεγονός αυτό, αφενός καθιστά δυσχερές το 
εργασιακό περιβάλλον των στρατιωτικών, αφετέρου συνιστά απτή απειλή στην υγεία τους και 
ιδιαίτερα στην υγεία των στρατευσίμων οι οποίοι σχεδόν καθημερινά διανυκτερεύουν εντός 
στρατοπέδων και φυλακίων. 

 Αναφορικά με τις περιοχές θέματος, η καθημερινή πραγματικότητα επιβεβαιώνει τη 
λειτουργία κεντρικών μονάδων πετρελαίου θέρμανσης για συνολικά τέσσερις ώρες (δύο το 
πρωί και δύο το βράδυ). Απόρροια της ελλιπούς αυτής λειτουργίας, είναι η νομοτελειακή 
τακτική χρήση κλιματιστικών και θερμαντικών σωμάτων, διαμέσου των οποίων επιχειρείται η 
άνοδος της χαμηλής θερμοκρασίας. Με τον τρόπο αυτό, καταναλίσκεται υπερβολική ενέργεια, 
επιβαρύνεται το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα το υψηλό κόστος λειτουργίας δεν επιφέρει το 
επιθυμητό ανταποδοτικό θερμαντικό αποτέλεσμα. Εν προκειμένω, απενεργοποιώντας τα 
κλιματιστικά και θερμαντικά σώματα, επέρχεται πάραυτα απότομη πτώση της θερμοκρασίας, 
καθώς δεν θερμαίνονται τα δομικά στοιχεία του κτηρίου, ένα κομβικό πλεονέκτημα, το οποίο 
εξασφαλίζεται αποκλειστικά με την καύση του πετρελαίου θέρμανσης. Πλέον των ανωτέρω, 
υπάρχουν θάλαμοι οπλιτών οι οποίοι δεν διαθέτουν κλιματιστικά σώματα ή η χρήση αυτών 
είναι απαγορευμένη λόγω της πανδημίας του Covid-19. Η δε εκτενής χρήση των 
κλιματιστικών και θερμαντικών σωμάτων είναι συχνά ανέφικτη, καθώς αναφερόμαστε σε 
πεπαλαιωμένες κτηριακές υποδομές με ηλεκτρικά δίκτυα παλαιάς τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, 
παρατηρούνται συχνά παραλήψεις στην ενδεδειγμένη ετήσια συντήρηση των καυστήρων 
πετρελαίου θέρμανσης, ώστε η παρεχόμενη θερμαντική λειτουργία να είναι η μέγιστη εφικτή. 

 Επισημαίνεται ότι οι στρατιωτικοί, μόνιμοι και κληρωτοί, εξήλθαν πρόσφατα από μια 
παρατεταμένη περίοδο αναμονής θερμού επεισοδίου, απόρροια της προκλητικότητας της 
γείτονος, αρχικά στον Έβρο και κατόπιν στη Μεσόγειο. Η πολεμική ετοιμότητα ήταν στο 
απόγειο, ενώ οι ασκήσεις και οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέγιστη δυνατή 
ένταση. Ταυτόχρονα, υπήρχαν περιορισμοί και απαγορεύσεις στη λήψη αδείας, ενώ εντός του 
Ιουλίου και Αυγούστου τρέχοντος έτους, σημειώθηκαν και πολλές ανακλήσεις αδειών με 
προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στις οικογένειές τους. 

 Κατά την παρούσα χαλεπή υγειονομική συγκυρία του ισχυρού δεύτερου κύματος της 
πανδημίας, η δυνητική ασθένεια στρατιωτικών λόγω της ανεπαρκούς θέρμανσης, θα επιφέρει 
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σημαντική αναστάτωση στις στρατιωτικές μονάδες, μέχρι αποδείξεως ότι οι ασθενείς δεν 
αποτελούν κρούσματα του Covid-19. 

Δεδομένου ότι: 

 Η παρατηρούμενη ανεπαρκής θέρμανση σε στρατιωτικές μονάδες της Βορείου Ελλάδας 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού και συνακόλουθα την εύρυθμη λειτουργία των 
μονάδων. 

Δεδομένου ότι: 

 Η νομοτελειακή χρήση εναλλακτικής θέρμανσης, κλιματιστικά και θερμαντικά σώματα, 
επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος λειτουργίας. 

Δεδομένου ότι: 

 Τελούμε σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, με 
αποτέλεσμα τη μειωμένη στελέχωση των στρατιωτικών μονάδων. 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να προωθηθεί σχετική 
χρηματοδότηση προκειμένου να αποκατασταθεί η ανεπαρκής θερμαντική λειτουργία με πετρέλαιο 

θέρμανσης των στρατιωτικών μονάδων της Β. Ελλάδας; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 
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