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ΠΡΟΣ :  Αντιπροεδρία Μέριμνας Προσωπικού
       
                                                                                

ΘΕΜΑ: Στέγαση Επαγγελματιών Οπλιτών

ΣΧΕΤ. : α. ΣΚ 300-6
             β. ΦΕΚ-1359Β-2012
             γ. Φ.910/33/384346/Σ.1554/14 Μαΐου 2012/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/1ο

             δ. Έγγραφο Γραμματείας Θεμάτων ΕΠΟΠ 11 Μαΐου 2020
             ε.    910/5/508930/Σ.114/Αθήνα,14 Ιαν 21
 

                       Η Γραμματεία θεμάτων ΕΠ.ΟΠ την 11 Μαΐου 2020 είχε αναδείξει για πρώτη φορά
το σοβαρό θέμα της στέγασης που αφορά των θεσμό των ΕΠ.ΟΠ, δυστυχώς μετά από
σχεδόν 1 χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε και να τονίσουμε ξανά ότι οι
συνάδελφοι  ΕΠ.ΟΠ  είναι  ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ  και  βάση  αυτού  δικαιούνται
στέγαση στα  ΣΟΜΥ, όπως ακριβώς συμβαίνει  με τους συναδέλφους μας του θεσμού
των ΕΜΘ. 

                       Το πρόβλημα δυστυχώς παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις για τους
συναδέλφους  μας  ΕΠ.ΟΠ  που  έχουν  μεταταχθεί  στο  Σώμα  Μονίμων
Υπαξιωματικών διότι σύμφωνα με το (ε) σχετικό θα υποστούν άδικα μηδενισμό
των μορίων στέγασης λόγω της μεταπήδησης τους από τα ΣΟΕΠΟΠ στα ΣΟΜΥ,
όπου αυτό δεν ισχύει,διότι σύμφωνα με την παράγραφο 5α(5) του Παραρτήματος
«Α» του (α) ομοίου αναφέρονται τα κάτωθι:

 "Τα  μόρια  αναμονής  δεν  μεταφέρονται  μεταξύ  διαφορετικών
κατηγοριών στέγασης, όπως παρακάτω:

  (α) Μόρια αναμονής από ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ αγάμων, για
στέγαση σε ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ εγγάμων και αντίστροφα.

                       (β) Μόρια αναμονής από ΣΟΜΥ εγγάμων μετά από προαγωγή
Υπξκού σε Ανθστή, για στέγαση σε ΣΟΑ εγγάμων.



                        Δεν αναγράφεται πουθενά στον κανονισμό ότι, μεταταγέν υπαξιωματικός
σε  άλλο  θεσμό  και  μάλιστα  με  τον  ίδιο  βαθμό  θα  μηδενιστεί  η  μοριοδότηση
στέγασης και θα αρχίσει να μετράει ξανά από το μηδέν.

                            Σύμφωνα με το (β) και (γ) σχετικό πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του (α)
όμοιου στο οποίο δημιουργεί τα ΣΟΕΠΟΠ για την συμμετοχή των ΕΠ.ΟΠ συναδέλφων
μας στην στέγαση των Ενόπλων Δυνάμεων. Δυστυχώς ο αριθμός των ΣΟΕΠΟΠ δεν
είναι ικανός για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στέγασης και δεν μπορεί να συγκριθεί
με  τον  αριθμό  ΣΟΑ και  ΣΟΜΥ. Το  πρόβλημα  μάλιστα  είναι  ιδιαίτερα  οξύ  στις
παραμεθόριες  περιοχές καθώς  εκεί  υπηρετούν οι  περισσότεροι  Επαγγελματίες
Οπλίτες που αποτελούν μάλιστα και την κινητήριο δύναμη κάθε Μονάδας.

                    Επισημαίνεται  ότι,  προγενέστερα του  (β)  και  (γ)  σχετικού  υπάρχει
μονιμοποίηση τριών (3) σειρών Επαγγελματιών Οπλιτών που αριθμεί τουλάχιστον
5.000  προσωπικό  στον  Σ.Ξ. με  αποτέλεσμα  η  συγκεκριμένη  τροποποίηση  να
αποκλείσει τους Επαγγελματίες Οπλίτες από το δικαίωμα στέγασης στα ΣΟΜΥ,
αλλά  και  να  αποκλειστεί  και  μεγάλος  αριθμός  από  τον  πολύ  μικρό  αριθμό
διαθεσιμότητας των ΣΟΕΠΟΠ.

                          Προβληματιζόμαστε και αναρωτιόμαστε για ποιον λόγο το ΥΠΕΘΑ να προβεί
σε  αυτή  την  τροποποίηση το  2012 και  να  δημιουργηθούν τα  όποια  προβλήματα
αναφέρουμε παραπάνω, ενώ οι συνάδελφοι μας του θεσμού των  ΕΜΘ στεγάζονται
στα  ΣΟΜΥ.Επιπλέον,τονίζοντας  ότι  είμαστε  της  ίδιας  κατηγορίας  Μόνιμοι
Υπαξιωματικοί Μη Παραγωγικών Σχολών,  η  μονιμοποίηση των τριών (3) σειρών
Επαγγελματιών Οπλιτών είναι προγενέστερη ημερολογιακά από την μονιμοποίηση
των συναδέλφων μας του θεσμού των ΕΜΘ.         

                         Επίσης, ο προβληματισμός και το ερώτημα που τίθεται είναι ότι, σε 4
χρόνια από τώρα ο τελευταίος συνάδελφος του θεσμού των ΕΜΘ θα πάρει τον
βαθμό του Ανθυπασπιστή και  βάση του (α)  σχετικού θα μεταπηδήσει  από τα
ΣΟΜΥ στα ΣΟΑ, ενώ τα ΣΟΜΥ μετέπειτα θα παραμείνουν μόνο για τα στελέχη που
προέρχονται από το Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, όπου η ηλικία τους αλλά και
η  οικογενειακή  τους  κατάσταση  δεν  μπορεί  συγκριθούν  με  τις  ανάγκες  των
Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών.

                            Η Γραμματεία Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ δηλώνει κατηγορηματικά την διαφωνία
της  στην  συμμετοχή  Μονίμων  Επαγγελματιών  Οπλιτών  στα  ΣΟΕΠΟΠ,  διότι
διαχωρίζει  δύο  διαφορετικούς  θεσμούς  που  όμως  προέρχονται  από  την  ίδια
κατηγορία  στρατιωτικού  προσωπικού.  Ο  διαχωρισμός  του  στρατιωτικού
προσωπικού στον Σ.Ξ.,  ειδικά στην στέγαση που είναι  μία κοινωνική παροχή
προς όλα τα στελέχη, δεν πρέπει να υφίσταται.

                    Κατόπιν των παραπάνω και με γνώμονα τη κατ’ εξαίρεση στέγαση μεγάλου
αριθμού προσωπικού (Δκτές Μονάδων, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ), συμπεραίνεται
ότι τα διαθέσιμα διαμερίσματα για το προσωπικό μειώνονται σημαντικά, η Γραμματεία
μας προτείνει την  τροποποίηση του (α) σχετικού με την άμεση κατάργηση των
ΣΟΕΠΟΠ  και  την  στέγαση  όλου  του  στρατιωτικού  προσωπικού,  σε  όλα  τα
διαθέσιμα οικήματα και με μοναδικό κριτήριο τη μοριοδότηση, επιτυγχάνοντας
έτσι την άμεση στέγαση του δικαιούμενου προσωπικού καθώς και την αποφυγή
του  διαχωρισμού  μεταξύ  των στελεχών.Τέλος,η  Ομοσπονδία  μας  (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)
έχει καταθέσει την πρόταση της για την μοριοδότηση στέγασης του στρατιωτικού
προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και αναμένουμε την θετική ανταπόκριση της
Στρατιωτικής και Πολιτικής Ηγεσίας.



https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1148-pomens-stegasi-prosopikoy-
lyseis-yparxoun

          Η Ομοσπονδία και η Αντιπροεδρία Μέριμνας Προσωπικού προς τις οποίες
αποστέλλεται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις κατά τις κρίσεις τους ενέργειες
προς την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία.
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