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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές 

κ.κ.Γιώργος Φραγγίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Άμεση ενίσχυση 

θέρμανσης σε Στρατόπεδα, Επανδρωμένα Φυλάκια, ΣΟΑ και ΛΑΦ της Βορείου 

Ελλάδας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας καυσίμων, για τη λειτουργία των 

θερμάνσεων υλοποιείται απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εξασφαλίζοντας 

την κανονική λειτουργία τους. Επιπλέον, η λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων στις 

Στρατιωτικές Μονάδες - Υπηρεσίες - Οικήματα καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο των ΕΔ, το οποίο εφαρμόζεται απαρέγκλιτα από όλες τις Διοικήσεις. 

Ενδεικτικά για το ΣΞ, στον οποίο ανήκει η πλειοψηφία των στρατιωτικών 

Μονάδων - Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος, οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας των 

θερμάνσεων καθορίζονται ανάλογα με την περιοχή στην οποία εδρεύουν, όπως 

παρακάτω: 

 Στην περιοχή ευθύνης  Γ΄ΣΣ, 6 ώρες. 

 Στην περιοχή ευθύνης Δ΄ΣΣ και σε όσες εδρεύουν στο εδαφικό 

διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε ορεινές περιοχές της Κεντρικής και 

Ανατολικής Μακεδονίας όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 8 ώρες. 

Πέραν των ανωτέρω, παρέχεται το δικαίωμα στις Διοικήσεις των Μειζόνων 

Σχηματισμών των Μονάδων - Υπηρεσιών όλων των Κλάδων των ΕΔ, για διεύρυνση 

του ημερήσιου ωραρίου λειτουργίας κατά τις ημέρες που επικρατεί δριμύ ψύχος, 

συνεπώς αυτό δύναται να τροποποιηθεί με μέριμνα των Διοικητών/Διευθυντών, 

αναλόγως των επικρατουσών κλιματολογικών συνθηκών. 

Επιπρόσθετα, για την ομαλή λειτουργία των καυστήρων των λεβήτων 
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πραγματοποιείται περιοδικά στους προβλεπόμενους χρόνους η απαιτούμενη, από την 

ισχύουσα νομοθεσία συντήρηση, ενώ παράλληλα ελέγχεται σχολαστικά η πιστή 

εφαρμογή του προγράμματος συντηρήσεων από τις Διοικήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση της εύρυθμης θερμαντικής λειτουργίας στις 

Στρατιωτικές Μονάδες ολόκληρης της επικράτειας αποτελεί προτεραιότητα για τις 

Ένοπλες Δυνάμεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας για το προσωπικό τους. 
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