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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 5974/27-04-2020 της Βουλής των Ελλήνων  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. 

Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Συντήρηση - αντικατάσταση στρατιωτικών 

υπηρεσιακών μέσων μεταφοράς», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Το ΥΠΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και την 

παλαιότητα σημαντικού αριθμού οχημάτων, πέραν της συντήρησης - εκσυγχρονισμού 

του πεπαλαιωμένου μέρους του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων που υλοποιείται 

περιοδικά, έχει σχεδιάσει την προμήθεια νέων σύγχρονων λεωφορείων και 

μικρολεωφορείων, προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος των υπόψη μέσων και να 

επαυξηθούν οι μεταφορικές δυνατότητες.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, τα Γενικά Επιτελεία έχουν δρομολογήσει τις 

απαιτούμενες ενέργειες και πιο συγκεκριμένα: 

• Για το ΓΕΣ, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνιστικές διαδικασίες που 

αφορούν στην προμήθεια λεωφορείων - μικρολεωφορείων από το ελεύθερο εμπόριο, 

αλλά και μικρολεωφορείων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). 

• Για το ΓΕΝ, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες εντός του τρέχοντος 

οικονομικού έτους για την προμήθεια δύο νέων λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού 

μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Επιπλέον, η συντήρηση και οι 

επισκευές των οχημάτων μεταφοράς, όπως και των υπολοίπων οχημάτων του ΠΝ, 

προγραμματίζονται συναρτήσει των επιχειρησιακών απαιτήσεων (Αντιπυρικής 

περιόδου, μέτρα λόγω Covid-19, κ.λπ.) για την κάλυψη αναγκών διοικητικής 

μέριμνας, αλλά και των διατιθέμενων για τον σκοπό αυτό πιστώσεων από το 

λειτουργικό προϋπολογισμό του ΓΕΝ, ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε 347.000€ και 

μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί αποδέσμευση στο 90%. 

• Για το ΓΕΑ, είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες προμήθειας τεσσάρων (4) 
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λεωφορείων, 20-24 θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν απαιτήσεις μεταφοράς 

προσωπικού σε ορεινές και δύσβατες περιοχές, καθώς και είκοσι έξι (26) 

μικρολεωφορείων. Επίσης, με την παραχώρηση οχημάτων από ΔΔΔΥ-Τελωνεία 

επιτυγχάνεται, είτε η σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων των Μονάδων 

της ΠΑ, είτε η ενίσχυση τους με οχήματα νεώτερης κατασκευής για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της μεταφοράς προσωπικού. 

Σε κάθε περίπτωση, στις Ένοπλες Δυνάμεις, όταν οιοδήποτε όχημα 

μεταπέσει σε μη λειτουργική κατάσταση, τότε δρομολογούνται ενέργειες για το πέρας 

της εκμετάλλευσής του και της αντικατάστασής του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. 

Τέλος, η διάθεση μέσων για τη μεταφορά προς και από το χώρο εργασίας, 

χωρίς να αποτελεί πάγια υποχρέωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, βρίσκεται πάντα 

σε προτεραιότητα στο πλαίσιο μέριμνας υπέρ του προσωπικού, και το ΥΠΕΘΑ, μέσω 

των Γενικών Επιτελείων, καταβάλλει επίμονες προσπάθειες συντήρησης των 

μεταφορικών μέσων, με σκοπό τη διατήρηση της άρτιας λειτουργικής τους 

κατάστασης, την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού και την εξασφάλιση του 

αξιόμαχου των Μονάδων, ενώ λαμβάνονται και διοικητικά μέτρα για την μετακίνηση 

και την οικονομική ελάφρυνση των στρατιωτικών, οι οποίοι διαμένουν μακριά από την 

έδρα της Μονάδας τους. 
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