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       Με πρόσφατη αιφνιδιαστική του απόφαση, το ΓΕΣ/ΔΟΙ (Διεύθυνση 

Οικονομικού)αναστέλλει από το καλοκαίρι του 2020, τη λειτουργία του Κεντρικού Ταμείου 

Στρατού (ΚΤΣ) Βέροιας και των Παραρτημάτων του, Υποταμείων Ιωαννίνων και Κοζάνης, 

προφασιζόμενο λόγους «αναδιοργάνωσης» των οικονομικών υπηρεσιών του Στρατού 

Ξηράς. 

  Το γεγονός αυτό δημιουργεί σειρά προβλημάτων και μεγάλη ανησυχία  στους στρατιωτικούς 

που υπηρετούν κυρίως στις περιοχές των Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Δυτικής 

Μακεδονίας. Ειδικότερα, η περιοχή της Ηπείρου και ιδιαίτερα των Ιωαννίνων πλήττεται 

ιδιαίτερα από το «μέτρο» αυτό, καθώς πλήθος στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που 

υπηρετεί σε αυτή θα αναγκαστεί να εξυπηρετείται από τις οικονομικές υπηρεσίες της Λάρισας 

(ΚΤΣ Λάρισας)!  

 Για να αναδειχθεί το μέγεθος της λανθασμένης και ανορθολογικής απόφασης, σας 

παρατίθενται τα παρακάτω δεδομένα: 

      Στο Υποταμείο Ιωαννίνων στη δεδομένη στιγμή υπηρετούν μόλις τρεις στρατιωτικοί, με 

ελάχιστο μισθολογικό κόστος σε σχέση με την εξυπηρέτηση που παρέχουν. Οι αρμοδιότητές 

του περιλαμβάνουν την επεξεργασία και χορήγηση αποζημιώσεων για εκτέλεση υπηρεσίας, 

εκπαιδευτικών επιδομάτων, προκαταβολών έναντι δαπανών υγειονομικής περίθαλψης του 

προσωπικού, σε ιδιαίτερα σύντομους χρόνους, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό στην εποχή της 

οικονομικής στενότητας που διανύουμε. Επιπλέον, υποστηρίζει οικονομικά πλήθος 

δραστηριοτήτων του Στρατού Ξηράς (δαπάνες τροφοδοσίας και μισθοδοσίας στρατιωτών, 

υποστήριξη μονάδων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί οικονομικών θεμάτων). 

      Το Υποταμείο εξυπηρετεί στελέχη μονάδων από την Άρτα, τη Θεσπρωτία, την Κόνιτσα, 

την Κέρκυρα, το Καλπάκι και τα Ιωάννινα (απόσταση μέχρι 70 χλμ). Πλέον, όλες οι μονάδες 
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και τα εξυπηρετούμενα στελέχη που θα εξυπηρετούνται από τη Λάρισα θα απέχουν 200χλμ 

στην καλύτερη περίπτωση (μονάδα με έδρα τα Ιωάννινα), 230 χλμ (Καλπάκι), 240 χλμ 

(Κόνιτσα), 300χλμ (Άρτα και Φιλιάτες) και άνω των 350 χλμ (Κέρκυρα) και όχι μέσω 

Εγνατίας αλλά επαρχιακού οδικού δικτύου .Για να αναδειχθεί το μέγεθος των 

προβλημάτων που ανακύπτουν από το κλείσιμο του Υποταμείου, ας υποτεθεί ότι ένας 

στρατιωτικός που υπηρετεί στην Κόνιτσα, αιτείται την χορήγηση προκαταβολής ποσού για 

λόγους υγείας. Καταθέτει τα δικαιολογητικά στο Υποταμείο και αυθημερόν του κατατίθενται τα 

χρήματα. Από το καλοκαίρι, τα σχετικά δικαιολογητικά ενός στελέχους που υπηρετεί στην 

Κόνιτσα, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Λάρισα, να πρωτοκολλούνται και να 

επεξεργάζονται ενδεχομένως με αριθμό προτεραιότητας από Υπηρεσία η οποία δεν έχει 

καμία σχέση με την περιοχή της Ηπείρου. Εκτιμάται ότι η διαδικασία θα διαρκεί τουλάχιστον 

10 ημέρες (από μία που ήταν πριν), και αυτό στην περίπτωση που δε θα απαιτηθεί κάποιο 

επιπλέον δικαιολογητικό.  

        Επισημαίνεται ότι η δικαιολόγηση των πάσης φύσεως επιδομάτων και αποζημιώσεων 

στα στελέχη απαιτεί την αποστολή και των έλεγχο πρωτότυπων έγχαρτων δικαιολογητικών 

και μετά καταχωρούνται σε μηχανογραφική εφαρμογή. 

      Εκτός της ταλαιπωρίας των στελεχών, θα προκύψει σειρά επιβαρύνσεων και για την 

Υπηρεσία, καθώς θα απαιτείται η συστηματική διενέργεια κινήσεων προς την πόλη της 

Λάρισας (π.χ. για την κατάθεση των δικαιολογητικών τροφοδοσίας), με κόστη σε 

αποζημιώσεις προσωπικού, καυσίμων και χαμένων εργατοωρών, και μάλιστα σε ένα 

εξαιρετικά δύσβατο οδικό δίκτυο. Το επίσης οξύμωρο της όλης υπόθεσης είναι πως ενώ 

μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά των δαπανών ακολουθούν μια πορεία από τα Ιωάννινα στη 

Θεσσαλονίκη για έλεγχο, με την νέα διαδικασία, τα ίδια έγγραφα θα πηγαίνουν από 

Ιωάννινα στη Λάρισα και μετά (και πάλι) Θεσσαλονίκη. Προστέθηκε ουσιαστικά ένας 

επιπλέον προορισμός, ενώ υποτίθεται ότι μειώνεται η γραφειοκρατία! 

        Μεγάλα προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν και οι απόστρατοι με τις οικογένειές 

τους, στις περιπτώσεις καταβολής εξόδων κηδείας. Σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, θα 

καλούνται να αναζητούν οικονομική υπηρεσία στη Λάρισα για να αποζημιωθούν. 

       Στα παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί ότι το κλείσιμο των Υποταμείων και του ΚΤΣ 

Βέροιας δεν εντάσσεται σε κάποιο πλάνο ολιστικής αναδιοργάνωσης του Οικονομικού 

Σώματος, καθώς δεν κλείνουν σχετικές Υπηρεσίες στα νησιά και άλλες ακριτικές περιοχές, τα 

οποία επίσης εξυπηρετούν στελέχη που υπηρετούν σε απομακρυσμένα σημεία της ελληνικής 

επικράτειας, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αλλά και οι 

λοιποί κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν με κατά τόπους παραρτήματα 

οικονομικών υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή το ΓΕΣ, αφήνει όλη τη Δυτική Ελλάδα χωρίς 

οικονομική υπηρεσία, την ίδια στιγμή που δεν υλοποιείται κανένα άλλο σχέδιο 

αναδιοργάνωσης των εν λόγω περιοχών. 

     Το ΓΕΣ διέθεσε περί τις 2.500€ στις εν λόγω Μονάδες στις αρχές Δεκεμβρίου (οι 

αποφάσεις βρίσκονται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») για αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, και στις 27 

Δεκεμβρίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας τους από το καλοκαίρι του 2020!  

        Εύλογα αναρωτιέται λοιπόν κανείς, πως ενώ δεν λαμβάνουν χώρα αναδιοργανώσεις 

ούτε στο Οικονομικό Σώμα ούτε στο Στρατό Ξηράς, το κόστος των εν λόγω Υπηρεσιών είναι 

εξαιρετικά χαμηλό (3-4 στελέχη), ποιον τελικά εξυπηρετεί αυτό το κλείσιμο; Μήπως λόγω 

έλλειψης ουσιαστικών σχεδίων για αναδιάρθρωση των παρεχόμενων οικονομικών 



υπηρεσιών και ενόψει των επικείμενων κρίσεων, προβάλλεται το κλείσιμο αυτών των 

Μονάδων ως αναδιοργάνωση, χωρίς καμία σκέψη-επιχείρημα  και σχέδιο να τις υποστηρίζει; 

      Και στο τέλος, για ποια μέριμνα προσωπικού μιλάμε, τη στιγμή που η εν λόγω απόφαση 

κοινοποιήθηκε στα στελέχη μέσα στις εορτές των Χριστουγέννων (27 Δεκεμβρίου 2019) και 

πλέον καλούνται να αλλάξουν οικογενειακούς προγραμματισμούς σε διάστημα μικρότερο του 

εξαμήνου. Είναι προφανές πως εάν υπήρχε  προγραμματισμός των ενεργειών αυτών, θα 

έπρεπε τουλάχιστον να λάβει χώρα πριν τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και στελέχη 

καταθέτουν τις δηλώσεις τόπου προτίμησης.  

    Από όλα τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το κλείσιμο του Υποταμείου Ιωαννίνων 

θα προκαλέσει σειρά προβλημάτων στους στρατιωτικούς της Ηπείρου ενώ θα αυξήσει 

αντί να μειώσει και τα λειτουργικά κόστη της Υπηρεσίας. Καλούμε την πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να αναθεωρήσει την υπόψη απόφαση της ΔΟΙ/ΓΕΣ για 

την αναστολή λειτουργίας του Υποταμείου Ιωαννίνων. 

            

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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