
 

 

 

 

Ένωζη Σηραηιωηικών Περιθερειακής Ενόηηηας Κιλκίς  –  έηος ίδρσζης 2016  

  
ΠΡΟ  : Βνπιεπηέο Ν. Κηιθίο     Αξ.Πξση.: 48/2021 
  Π.ΟΜ.ΔΝ.      Κηιθίο, 06 Ηνύλ 21 
        
ΚΟΙΝ   : Δ..ΠΔ.Δ.Κ. 
 
ΘΕΜΑ : ηεγαζηηθό Δλόπισλ Γπλάκεσλ 
 

    1. Ζ Δ..ΠΔ.Δ Κηιθίο, σο λόκηκνο ζεζκηθόο εθπξόζσπνο ησλ ζηειερώλ 
ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κηιθίο, επη-
ζπκεί κε ην παξόλ έγγξαθν λα αλαδείμεη ηελ δπζάξεζηε ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ 
πεξηέιζεη ζηειέρε ηεο Φξνπξάο Κηιθίο θαη Πνιπθάζηξνπ, ζηα νπνία έρεη θνηλνπνη-
εζεί ε κεηάζεζε ηνπο ζηελ Φξνπξά Ρεζύκλνπ θαη Ζξαθιείνπ, όζνλ αθνξά ηελ ε-
μεύξεζε νηθίαο, θαζώο ην θόζηνο ελνηθίαζεο είλαη ηδηαίηεξα πςειό, εμαηηίαο ηηο κε-
γάιεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζρνιώλ. 

 
    2. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ελνηθίαζε πιεζώξαο δηακεξηζκάησλ, δεηνύληαη 
ελνίθηα πνπ θπκαίλνληαη ζην 40 έσο 60% ηνπ κέζνπ κηζζνύ ησλ ζπλαδέιθσλ, θα-
ζηζηώληαο αδύλαηε ηελ ελνηθίαζε ηνπο, ζπρλά ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε θαλέλα 
θξηηήξην δηακόξθσζεο ησλ ηηκώλ, όπσο π.ρ παιαηόηεηα, πεξηνρή, όξνθνο, θαηά-
ζηαζε αθηλήηνπ θαη ε ηηκή ελνηθίαζεο δηακνξθώλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ή ηηο 
πξνζδνθίεο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε. Με δεδνκέλν όηη κε-
γάιε κεξίδα ησλ νηθνγελεηώλ ησλ ζπλαδέιθσλ έρνπλ κόλν έλα κέινο λα εξγάδε-
ηαη, ε εύξεζε αμηνπξεπνύο θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλεο ζηέγεο ζε ινγηθή ηηκή 
θαζίζηαηαη αδύλαηε, ζηξέθνληαο ηνπο ζε ελνηθίαζε κηθξόηεξσλ ρώξσλ, (ιηγόηε-
ξσλ δειαδή ηεηξαγσληθώλ), από ηηο αλάγθεο ηηο νηθνγέλεηαο ηνπο ή πκηππόγεησλ ή 
παιαηώλ ζπηηηώλ, ζπλήζσο ζε απνθεληξσκέλεο θαη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο, κε 
παξέρνληαο αμηνπξεπείο, άλεηεο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κε απνηέιεζκα 
λα ππνβαζκίδεηαη ε πνηόηεηα δσήο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 
Δπηπιένλ, ν κηθξόο αξηζκόο ζηξαηησηηθώλ νηθεκάησλ, [δεθαηξία (13) ζηελ Φξνπξά 
Υαλίσλ θαη δεθανθηώ (18) ζηελ Φξνπξά Ρεζύκλνπ], θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ, κε ζπλέπεηα ε δηακνλή ζε 
κία αμηνπξεπή θαη κε ρακειό αληίηηκν ζηέγαζε, λα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δύζθνιε. 
 

    3. Ζ παξακεηξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ κεηαζέζεσλ ησλ ζηειερώλ ηνπ 
ηξαηνύ Ξεξάο έρεη σο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο θαηά ζεηξά ηα ππεξεζηαθά, ηα θνηλσ-
ληθά, ηα αληηθεηκεληθά θαη ηα εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο. Δθόζνλ ην ζηξαηησηηθό πξν-
ζσπηθό κεηαηίζεηαη κε θύξην θαη πξσηεύσλ ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηηο ππεξεζηαθέο 
αλάγθεο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ αμηόκαρνπ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, 
ε Τπεξεζία νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ αμηνπξεπή ηνπ δηαβίσζε. ηηο αλσηέξσ 
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 θξνπξέο, ηα πςειά ελνίθηα ηα νπνία ε πιεηνςεθία ησλ ζηειερώλ αδπλαηεί 
λα θαιύςεη, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ κηθξό αξηζκό ηξαηησηηθώλ Οηθεκάησλ, θαζη-
ζηνύλ αδύλαηε ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ζηα ζηειέρε θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

 

    4. Σν πξνζσπηθό απνηειεί ην βαζηθό πνιιαπιαζηαζηή ηζρύνο ησλ Δλό-
πισλ Γπλάκεσλ. Ζ δηαξθήο κέξηκλα ππέξ απηνύ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπ, όπσο ε 
εμαζθάιηζε αμηνπξεπήο δηαβίσζεο, ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εζηθή ηθαλν-
πνίεζε ηνπ θαη ζπλαθόινπζα δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ππεξεζία κέ-
ζσ ηεο δηαηήξεζεο πςεινύ εζηθνύ, πνπ αληαλαθιά ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 
παξαγόκελνπ έξγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.  

 

    5. Ζ Δ..ΠΔ.Δ. Κηιθίο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε εμαζθάιηζε ζηέγεο είλαη 
πξώηηζηε θαη βαζηθή αλάγθε γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο, θαζώο έξρεηαη ακέζσο 
κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηξνθήο, λεξνύ θαη έλδπζεο, πξνηείλεη ζην πιαίζην ηεο δηαξ-
θνύο κέξηκλαο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ ζηεγαζηηθνύ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εμαζθάιη-
ζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ ζηειερώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο , ηελ ζέζπη-
ζε εηδηθήο επηδόηεζεο ελνηθίνπ ζην ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό πνπ κεηαηίζεηαη ζηηο 
αλσηέξσ Φξνπξέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ επεξγεηηθή δηάηαμε δελ θα-
ζίζηαηαη άκεζα πινπνηήζηκε ,ηελ εθαξκνγή ελόο ηζνδύλακνπ κέηξνπ κίζζσζεο α-
ξηζκνύ αθηλήησλ, κε επηβάξπλζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΔ, πξνο 

θάιπςε άκεζσλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ησλ ζηειερώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, θαζώο 
θαη ηελ νηθνδόκεζε λέσλ ζηξαηησηηθώλ νηθεκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δξνκν-
ιόγεζε δξάζεσλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ππαξρόλησλ, ώζηε λα θαιπθ-
ζνύλ νη αλάγθεο αμηνπξεπνύο ζηέγαζεο θαη δηαβίσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ 
νηθνγελεηώλ ηνπο. 
 

    6. Ζ Δ..ΠΔ.Δ. Κηιθίο σο λόκηκνο ζεζκηθόο εθπξόζσπνο ηνπ ζηξαηησηηθνύ 
πξνζσπηθνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κηιθίο, ηεξώληαο ην ξόιν ηεο σο Πξσην-
βάζκην Όξγαλν Δθπξνζώπεζεο θαη ζεβόκελε ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά ησλ ζηειε-
ρώλ πξνο ηελ παηξίδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζα ζπλερίζεη λα αλαδεηθλύεη όια ηα 
ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην πξνζσπηθό ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, έρνληαο σο γλώ-
κνλα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ ζηειερώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, 
πξνζκέλνληαο από ηελ Πνιηηηθή θαη ηξαηησηηθή Ζγεζία ηελ ξεαιηζηηθή ξύζκηζε ησλ 
αηηεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηώλ, ζύκθσλα κε ηελ 
αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηθαλνπνηώληαο ην αίζζεκα δηθαίνπ, κε ζθνπό ηα ζηε-
ιέρε λα κπνξνύλ λα επηηεινύλ απεξίζπαζηα θαη ζην αθέξαην ηελ απνζηνιή ηνπο 
πξνο ηελ Παηξίδα. 

 

   7.  Οη θ.θ Βνπιεπηέο Ν. Κηιθίο ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγ-
γξαθν, παξαθαινύληαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κέζσ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ. 

 

   8.  Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ (Π.ΟΜ.ΔΝ.) ζηελ 
νπνία απνζηέιιεηαη ην παξόλ παξαθαιείηαη γηα ηηο ελέξγεηεο αξκνδηόηεηαο ηεο. 

 
   9.  Δηζεγεηήο Θέκαηνο, Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο Δ..ΠΔ.Δ Κηι-
θίο : Τπιγόο (ΠΒ) Αξηζηείδεο Σζάηζαξεο, ηει.6987312333. 
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10. Υεηξηζηέο Θέκαηνο: 
 
- Πξόεδξνο Δ..ΠΔ.Δ. Κηιθίο : Σρήο (ΠΕ) Υαηδεγεσξγίνπ Νηθόιανο, Σει. 

6989990594. 
 

 -     Γεληθόο Γξακκαηέαο  Δ..ΠΔ.Δ. Κηιθίο : Σρήο (ΠΕ) Νηθόιανο Εεζόπνπ-
ινο, Σει. 6975611221. 
 
 
 

Για το Διοικητικό υμβούλιο 
 

                         - Ο -               - Ο - 
Πξόεδξνο              Γελ. Γξακκαηέαο 

 
 
 

Νηθόιανο Υ’’Γεσξγίνπ   Νηθόιανο Εεζόπνπινο 
                         Σρεο (ΠΕ)                                 Σρεο (ΠΕ) 
 


