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ΠΡΟΣ:

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Ρήγα
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων
ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ

ΚΟΙΝ :

Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ- ΥΦΕΘΑ
Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ
Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ:

Στέγαση Στρατιωτικών στα Οικήματα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής

ΣΧΕΤ :

Φ.910/324/161205/Σ.8965/20 Ιουλ 18/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ/4β

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
1.
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το σχετικό, προτάθηκε ο σταδιακός και σε
βάθος διετίας αποχαρακτηρισμός των 82 διαμερισμάτων του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα
(Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) που διατίθενται σε οικογένειες συναδέλφων ως ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ,
προκειμένου να αποδοθούν σε αποκλειστική χρήση ΚΑΑΥ ή ως ξενώνες μακράς
διαρκείας, σε περιόδους που δεν διαμένουν παραθεριστές.
2.

Το σκεπτικό της παραπάνω πρότασης ήταν ότι:

α. Οι έκτακτες οικονομικές συνθήκες που επέβαλλαν το χαρακτηρισμό των
διαμερισμάτων του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) ως ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ έχουν
εκλείψει και η εφαρμογή του νέου μισθολογίου έχει επαναφέρει την κανονικότητα.
β. Τα διαμερίσματα δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για διαβίωση των
οικογενειών για μεγάλες χρονικές περιόδους.
γ. Οι εγκαταστάσεις
εναποθήκευση της οικοσκευής.

δεν

διαθέτουν

επαρκείς

χώρους

για

την

δ. Τα διαμερίσματα δεν επιτρέπουν διαχωρισμό των κατηγοριών των
στελεχών (Αξκοί Ανώτεροι-Κατώτεροι, Υπαξκοί, ΕΠΟΠ) επιτείνοντας το πρόβλημα των
σχέσεων και διατάραξη της ιεραρχίας των βαθμών.
ε. Το χαμηλό αντίτιμο του ενοικίου, μακροπρόθεσμα αποβαίνει σε βάρος
της Υπηρεσίας και οδηγεί στην απαξίωση των εγκαταστάσεων.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
3.
Δυστυχώς το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο βιώνουν οι
οικογένειες των συναδέλφων μας, δεν έχει εκλείψει. Το νέο μισθολόγιο δεν κατάφερε
να αποκαταστήσει τις δραματικές μειώσεις που επήλθαν στους μισθούς των
Στρατιωτικών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
4.
Πέραν τούτου οι στιγμές «κόλασης» που έζησαν τα στελέχη μας μετά των
οικογενειών τους, επιδεικνύοντας θάρρος, τόλμη, γενναιότητα και ηρωισμό στην
προσπάθεια τους να κρατήσουν ανέπαφα τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία
αλλά και αυτά της υπηρεσίας μας κατά την διάρκεια των πρόσφατων φονικών
πυρκαγιών που εκτυλίχτηκαν στον Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, δεν δύναται να εξαργυρωθούν
βάζοντας τα στην διαδικασία αναζήτησης στέγης προς ενοικίαση, στο προσεχές
μέλλον.
5.
Το έτος που διανύουμε χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο Άμυνας ως έτος
μέριμνας για το προσωπικό μας και ως εκ τούτου η οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με
το στεγαστικό πρόβλημα των στελεχών μας, θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από
την επίλυση και όχι από την άμβλυνση του.
6.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνονται:

α. Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, δίνοντας την δυνατότητα
στεγάσεως στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, σε 82 οικογένειες
συναδέλφων.
β. Η εκκένωση και εν συνεχεία συντήρηση των παραπάνω
εγκαταστάσεων (ανά συγκρότημα) εξ΄ ολοκλήρου, εφόσον επλήγη από την πυρκαγιά.
γ. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων είτε στο εσωτερικό του οικήματος
είτε στο εξωτερικό του με την δημιουργία προκάτ βοηθητικών χώρων, προκειμένου να
διευκολυνθεί όσο αυτό είναι δυνατό η διαμονή των οικογενειών.
δ. Καθορισμός-Διάκριση οικημάτων ΣΟΑ, ΣΟΜΥ και ΣΟΕΠΟΠ.
7.
Η άποψη της Ομοσπονδίας είναι ότι, για κάθε οίκημα που θα αλλάζει
χρήση, θα πρέπει να υπάρχει προγενέστερη πρόβλεψη από την υπηρεσία για
κατασκευή αντίστοιχου αριθμού οικημάτων (ικανοποιητικού εμβαδού), ώστε να
αποφευχθεί η συρρίκνωση του διαθέσιμου αριθμού προς στέγαση οικημάτων.
8.
Ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση της υπηρεσίας και στην απόρριψη της
προτάσεως της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές που εκτυλίχθηκαν
στον Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.

9.
Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Γραμματείας Μέριμνας Προσωπικού: Τχης
(ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλ. 6936 158679.
10. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος
Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μέριμνας

Προσωπικού:

Νικόλαος

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Επγός (ΥΔΚ)
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