
 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) 
 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 48/2017 
διαταγή του Ειρηνοδικείου Δράμας. 
Καταχωρημένη στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου 
Δράμας με αύξοντα αριθμό 9/26 Μαΐου 2017. 
 
Email: espeamth@yahoo.com 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου,  438/2019 
 

                                                                              Δράμα, 08 Μαίου  2019 

 

ΠΡΟΣ :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών   

ΘΕΜΑ: Κατ’ εξαίρεση στέγαση σε ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα και Λοιπών Σχηματισμών  
ΣΧΕΤ : α. Υ.Α. 1139/3 Ιουν 2011 

β. ΠαΔ 9-24/18/ΓΕΣ 
γ. Φ.449.1/3/84585/Σ.2696/17 Απρ 19/1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Β 

Ν. 

                 
  

1. Η ισότιμη αντιμετώπιση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αποτελεί 
υποχρέωση της σύγχρονης κοινωνίας μας και θα έπρεπε να αποδεικνύεται 
έμπρακτα από το σύνολο των συναδέλφων και κυρίως από τη στρατιωτική μας 
ηγεσία. Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών 
άνισης μεταχείρισης των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους και μάλιστα 
προς όφελος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.  

 
2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την (α) σχετική Υ.Α. (άρθρο 6§2), 

προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χορήγηση οικημάτων παραθερισμού ΚΑΑΥ σε: 
 
 α. Αρχηγούς των ΓΕ και τους Διοικητές ΜΕΣ 
   
 β. Άτομα τα οποία έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ, οικογένειες στελεχών 

τα οποία απεβίωσαν εν υπηρεσία, μονογονεϊκές οικογένειες  & πολύτεκνες 
οικογένειες. 

 
Οι παραπάνω (α) και (β) κατηγορίες συναδέλφων, σύμφωνα με την ίδια 

παράγραφο της (α) σχετικής Υ.Α. αποτελούν μία και αναπόσπαστη ομάδα ως 
προς την ως άνω αντιμετώπιση. 

 
 3. Αποτελεί απορίας άξιο το γεγονός ότι τόσο το ΓΕΣ με τη (β) σχετική 

Διαταγή του (Παράρτημα «Α», §18β(3)) όσο και η 1η Στρατιά με τη (γ) σχετική 
διαταγή της (§2γ), επιλέγουν να περιορίσουν τη δυνατότητα στέγασης στο 
προσωπικό της (β) ομάδας σε παραθεριστικές περιόδους αιχμής, ενώ 
παράλληλα συνεχίζουν την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στέγαση για όλες τις 
παραθεριστικές περιόδους, για το προσωπικό της ομάδας (α).  
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4. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας προς 
ανάδειξη του θέματος. 
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Ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  

Παναγιωτίδης Νικόλαος 
Επισμηναγός (ΤΣΕ)  

 

Αυγερινός Κυριάκος 
Αντισμήναρχος (ΕΑ) 

 
 

 

 

 

 


