
 
 

 
 

 
ΠΡΟΣ: 
 

 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ 

ΚΟΙΝ : Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
ΜΜΕ 
 

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση Συνεχούς Στέγασης Στελεχών για Τρία (3) Χρόνια στα  
Στρατιωτικά Οικήματα  

ΣΧΕΤ : α.   Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 122/10-06-20 της ΠΟΜΕΝΣ 
β.   Υ.Α  Αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 (ΦΕΚ 5700/Β/8-12-2021) 

 

 

 
 
 
1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), επανέρχεται στο θέμα της στέγασης των στρατιωτικών και των 
οικογενειών τους, στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΟΑ, 
ΣΟΜΥ, ΣΟΕΠΟΠ, ΟΣΕΑΑΥ κλπ), οι οποίες έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, 
έναντι χαμηλού αντιτίμου, προκειμένου να επισημάνει έναν επιπλέον 
επιβαρυντικό παράγοντα που έχει προκύψει με την έκδοση της πρόσφατης 
Υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε με το (β) σχετικό. 

 
2. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγρ. 1β της Υπουργικής Απόφασης 

προβλέπεται: 
 
«β. Οι μεταθέσεις στελεχών βαθμού Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και 

Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς 
τουλάχιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, με την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων της παρούσας….»  

 
3. Με τους ισχύοντες Στρατιωτικούς Κανονισμούς Στέγασης, η χρονική 

διάρκεια στέγασης των στρατιωτικών οικογενειών που διαμένουν στα Οικήματα 
στέγασης, είναι κατά βάση διετής. Αυτό θα έχει ως συνέπεια ακόμη και τα στελέχη 
που κατά την μετάθεση τους σταθούν τυχερά και στεγαστούν στα στρατιωτικά 
οικήματα, θα αναγκαστούν να κάνουν μετά το πέρας της διετίας, εσωτερική 
μετεγκατάσταση στη Φρουρά, με την ανεύρεση νέας οικίας για ένα χρόνο, 
υποβάλλοντας σε επιπλέον έξοδα μετακόμισης και σε σημαντική ταλαιπωρία, τόσο 
τον εαυτό τους, όσο  και τα μέλη της οικογένειάς τους. 

 
4. Για την εξάλειψη της ανωτέρω δυσλειτουργίας η ΕΣΠΕΑΜ/Θ επαναφέρει 

την πρόταση που είχε διατυπώσει η Ομοσπονδία μας με το (α) σχετικό (παράγρ 
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4ζ), για την καθιέρωση συνεχούς στέγασης για τρία (3) χρόνια, για το σύνολο των 
Στρατιωτικών που διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα στέγασης. 
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