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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 4888/09-03-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία 

Φωτεινή Μπακαδήμα με θέμα «Χώροι υγιεινής στις Μονάδες και τις στρατιωτικές 

υπηρεσίες και εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζονται τα 

ακόλουθα: 

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις καταρτίστηκε και έχει τεθεί σε εφαρμογή το 

εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ), το οποίο αναθεωρείται κατόπιν σχετικών προτάσεων 

των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης. Το εν λόγω 

εγχειρίδιο διαδικασιών, έχει εναρμονιστεί πλήρως με την κείμενη νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα, υφίστανται σε όλες τις εγκαταστάσεις επαρκής αριθμός 

αποχωρητηρίων και οπωσδήποτε με διαχωρισμό ανδρών και γυναικών, ενώ 

υφίσταται επαρκής αριθμός νιπτήρων σε όλους τους χώρους υγιεινής καθώς και 

λουτρών στους χώρους ενδιαίτησης στρατευσίμων. 

Στις περιπτώσεις που υπήρξαν παρατηρήσεις παλαιωμένου ή μη 

λειτουργικού εξοπλισμού χώρων υγιεινής, αυτές αποκαθίστανται με τις ανάλογες 

επισκευές ή τις αναβαθμίσεις των χώρων. 

Πιο συγκεκριμένα το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της μέριμνας 

για τη συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων υγιεινής του προσωπικού, κατά το έτος 

2020 διέθεσε πιστώσεις ύψους 855.379€, ενώ το τρέχον έτος, μέχρι και σήμερα, 

66.600€. 

 Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ικανοποιεί κατά προτεραιότητα αιτήματα 

Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών που αφορούν στα ζητήματα υγιεινής και 
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μάλιστα στον ενεστώτα χρόνο δεν υφίστανται εκκρεμότητες στην ικανοποίηση τέτοιων 

αιτημάτων. 

Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση του συνόλου του προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένου και του θήλεος προσωπικού, διατίθενται πλέον των 

απαιτουμένων χώρων υγιεινής, χώροι ενδιαίτησης και παροχής ιατρικών υπηρεσιών, 

ενώ παρέχονται χώροι αποδυτηρίων και ιματιοφυλάκια. Στα Πολεμικά Πλοία, τίθενται 

στη διάθεση των πληρωμάτων επαρκής αριθμός ενδιαιτήσεων και λουτρών, 

ξεχωριστά για άνδρες και γυναίκες, κατάλληλων διαστάσεων και εξοπλισμού.  

Σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις της ΠΑ, αρμοδιότητας του Γενικού 

Επιτελείου Αεροπορίας, στο μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου τους, 

κατασκευάσθηκαν και ανεγέρθηκαν σύμφωνα με τις εκάστοτε εν ισχύ σχετικές 

διατάξεις και έχουν διαμορφωθεί ξεχωριστοί χώροι για κάθε φύλο. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συντήρησης πολλών από τις εγκαταστάσεις 

του συνόλου των υποδομών της Υπηρεσίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω εργασιών 

ανακαίνισης, χωροθετείται εκ νέου η ξεχωριστή χρήση των υπόψη παροχών, πολλές 

φορές δε και σε ανεξάρτητους χώρους, όπου αυτό επιτρεπόταν από την στατικότητα 

και λειτουργικότητα της κατασκευής.  

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η ορθή τήρηση των κανόνων και απαιτήσεων 

υγιεινής στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών και Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, η 

πολύ καλή κατάσταση, η εύρυθμη λειτουργία, η καθαριότητα των εγκαταστάσεων και 

η εξασφάλιση των διακριτών χώρων υγιεινής αποτελούν αντικείμενα ελέγχου-

αξιολόγησης κατά τις γενόμενες τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από όλα τα 

επίπεδα της Διοίκησης. Επιπλέον, τα εν λόγω θέματα (υγιεινής) εξετάζονται 

συστηματικά από τις προϊστάμενες Διοικήσεις και τους Σχηματισμούς, ως προς την 

πιστή τήρηση και εφαρμογή τους, με ενδελέχεια και ιδιαίτερη σπουδή. 
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