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  (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

    ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1ο   
    Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407   

ΚΟΙΝ  : ΓΕΣ/∆Υ∆Μ/1ο – ∆ΜΠ/1α  Φ. 910/  33  /  384346   
       Σ. 1554 
       Αθήνα,   14   Μαϊ  2012 
   
ΘΕΜΑ : Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού 
 
ΣΧΕΤ  : α. ΣΚ 300-6/2005/ΓΕΣ/∆ΕΚΠ 
  β. ΦΕΚ 1359 Β΄ /25-4-2012  
  
 

1. Κατόπιν του (β) σχετικού, να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις – 
συµπληρώσεις, στο (α) όµοιο: 

 
   α. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 1, ως εξής :  

«Σκοπός της λειτουργίας του θεσµού των Στρατιωτικών Οικηµάτων Αξιωµατικών – 
Υπαξιωµατικών – ΕΠΟΠ, του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) (ΣΟΑ –ΣΟΜΥ- ΣΟΕΠΟΠ), 
στις διάφορες Φρουρές και Στρατόπεδα, είναι να στεγασθούν προσωρινά τα 
Στελέχη του Σ.Ξ., τα οποία ως τέτοια νοούνται οι εν ενεργεία Αξκοί  ( µόνιµοι, 
µόνιµοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ΄ απονοµή ), οι εν ενεργεία 
Ανθστές, οι εν ενεργεία Υπξκοί  (µόνιµοι, µονιµοποιηθέντες εθελοντές ή έφεδροι 
Υπξκοί και µονιµοποιηθέντες Επαγγελµατίες Οπλίτες), καθώς και τα αντίστοιχα 
στελέχη των Κοινών Σωµάτων, που υπηρετούν στο ΓΕΕΘΑ, Μονάδες και 
Επιτελεία του Σ.Ξ., ∆ιακλαδικά Στρατηγεία και για όσο χρονικό διάστηµα ανήκουν 
στη δύναµή τους. Τα στελέχη αυτά µε τις οικογένειές τους έχουν δικαίωµα 
προσωρινής στέγασης στα αντίστοιχα στρατιωτικά οικήµατα του Σ.Ξ.  εφόσον δεν 
έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους την πλήρη κυριότητα κατοικίας, στη Φρουρά που 
είναι τα οικήµατα και σε απόσταση µέχρι τριάντα (30) χιλιοµέτρων, από αυτά ».  

 
  β. Να αντικατασταθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 15, ως εξής : 
    « 2. ∆ικαιούνται κατ΄εξαίρεση στέγαση, κατ΄απόλυτη σειρά 

προτεραιότητας και ανεξάρτητα από αριθµό µορίων, στα αντίστοιχα οικήµατα 
(ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ) οι παρακάτω, κατά σειρά προτεραιότητας µεταξύ τους, 
κατηγορίες προσωπικού :  

        α. Ανεξάρτητα αν είναι έγγαµοι ή όχι, ή εάν συνοδεύονται 
από την οικογένειά τους ή όχι, το προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής 
ευθύνης και θέσεις αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας ως εξής :  

         (1)  Οι ∆ιοικητές Σχηµατισµών 
         (2)  Οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί 
         (3)   Οι Συνταγµατάρχες 
         (4)  Οι Επιτελάρχες Σχηµατισµών 
         (5)  Οι Ανώτεροι ∆ιοικητές Φρουράς 
         (6)   Οι ∆ιοικητές των Ταγµάτων Πεζικού ή 

ισοδύναµων αυτών Μονάδων, που έχει εγκριθεί κατ΄εξαίρεση στέγαση, µε διαταγή 
του ΓΕΣ. 

         (7)  Οι Στρατιωτικοί Ιερείς. 
./. 
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        β. Στελέχη των παρακάτω κατηγοριών, εφόσον 
συνοδεύονται από τις οικογένειές τους:  

         (1) Στελέχη που έχουν σύζυγο  ή τέκνο ΑΜΕΑ ή 
ανήκουν οι ίδιοι,  στην κατηγορία των ΑΜΕΑ (εφ΄ όσον οι ίδιοι είναι ΑΜΕΑ δεν είναι 
αναγκαίο να συνοδεύονται από την οικογένειά τους, για να δικαιούνται 
κατ΄εξαίρεση στέγαση).   

         (2)  Οικογένειες Στελεχών, πολύτεκνες ή τρίτεκνες, 
που έχουν την επιµέλεια των τέκνων τους, τα οποία συγκατοικούν µε την 
οικογένεια  και είναι προστατευόµενα µέλη της. Όταν ο αριθµός των 
προστατευόµενων και ευρισκοµένων υπό την επιµέλεια της οικογένειας τέκνων, 
µειωθεί κάτω των τριών, τότε παύει το ευεργέτηµα της κατ΄ εξαίρεσης στέγασης 
στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ ή ΣΟΕΠΟΠ αντίστοιχα, εκτός της περίπτωσης, που πρόκειται για 
παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε άλλη πόλη και καταβάλλεται αποδεδειγµένα 
µίσθωµα ενοικίασης κατοικίας, οπότε ισχύει, για το υπόψη διάστηµα, η κατ΄ 
εξαίρεση στέγαση. 

         (3) Οικογένειες Στελεχών µονογονεϊκές, που έχουν 
τουλάχιστον ένα τέκνο ανήλικο».      

 
        γ.  Να συµπληρωθεί η υποπαράγραφος 2δ του άρθρου 16, 

ως εξής : 
         « (8) Ως γονέας µονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο 

γονέας εκείνος, ο οποίος ασκεί, εν τοις πράγµασι και κατ΄ αποκλειστικότητα ή µετά 
από σχετική ανάθεση τη γονεϊκή µέριµνα ενός ή περισσοτέρων ανηλίκων τέκνων. 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισµό οικογένειας Στελέχους ως 
µονογονεϊκής είναι τα εξής :  

          (α) ∆ιαζευκτήριο ή ∆ικαστική Απόφαση, που να 
καθορίζει την επιµέλεια. 

          (β) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τελεί σε διάσταση ή 
Αντίγραφο Αγωγής ∆ιαζυγίου και ∆ικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συµφωνητικό 
Επιµέλειας παιδιών. 

          (γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (σε 
περίπτωση θανάτου του γονέα). 

 
         (9) Ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα 

άτοµα, που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν µόνα τους όλες ή ένα µέρος από τις 
ανάγκες, µίας φυσιολογικής ατοµικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ 
γενετής ή επίκτητης σωµατικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω. ∆ικαιολογητικό,  για τη βεβαίωση ύπαρξης ΑΜΕΑ σε 
οικογένεια Στελέχους, αποτελεί πρόσφατη ιατρική γνωµάτευση της Ανώτατης 
Στρατιωτικής Υγειονοµικής Επιτροπής ή πρωτοβάθµιων υγειονοµικών επιτροπών 
ή γνωµάτευση του ∆ιευθυντού Κλινικής Νοσηλευτικού Ιδρύµατος του Ν∆ 
2592/1953 (ΦΕΚ Α΄254) ή άλλων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων, που αποτελούν 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπου θα καθορίζεται ποσοστό αναπηρίας 
67% και άνω, συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

 
        δ. Να διορθωθεί η υποπαράγραφος 2β του άρθρου 17, ως 

εξής :  
 

./. 
 
 
 



 - 3 - 
 

         « β. Οι Συνταγµατάρχες µέχρι 4 χρόνια, στην ίδια 
Φρουρά . ………..……..» 

 
        ε. Στο άρθρο 17 να διαγραφούν οι υποπαράγραφοι 2δ και 

2 ε. 
 
        στ. Στο άρθρο 17 να προστεθούν ως νέες υποπαράγραφοι 

2 δ, 2 ε, 2 στ, 2 ζ και 2 η, οι εξής : 
 
         « δ.  Οι Στρατιωτικοί Ιερείς, µέχρι 5 χρόνια στην 

ίδια Φρουρά. 
 
          ε. Στελέχη του άρθρου 15, εδάφιο 2β(1), µέχρι 

5 χρόνια στην ίδια Φρουρά. 
 
          στ. Στελέχη έγγαµα µε 4 παιδιά και άνω του 

άρθρου 15, εδάφιο 2β(2), µέχρι 5 χρόνια στην ίδια Φρουρά. 
 
 
          ζ. Στελέχη έγγαµα µε 3 παιδιά του άρθρου 15, 

εδάφιο 2β(2), µέχρι 3 χρόνια στην ίδια Φρουρά. 
 
           
          η. Στελέχη του άρθρου 15, εδάφιο 2β(3), µέχρι 

3 χρόνια στην ίδια Φρουρά». 
 
 
        ζ. Να διορθωθεί το εδάφιο 2 α (3), του Παραρτήµατος 

«Α», ως εξής : 
 
         « Για κάθε µήνα αναµονής στέγασης λαµβάνονται 2 

µόρια. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη Μονάδα από 1-15 εκάστου µηνός 
λαµβάνουν 2 µόρια  για τον υπόψη µήνα ενώ εκείνες που υποβάλλονται από 16-
31 του µηνός λαµβάνουν 1 µόριο, για το µήνα αυτό ». 

 
        η. Να αντικατασταθεί το εδάφιο 2β (1) του Παραρτήµατος 

«Α», µε το παρακάτω :  
 
         « (1) Οι υπηρετήσαντες στο Εξωτερικό λαµβάνουν 

αρνητικά µόρια, µε αφαίρεση 2 µορίων, για κάθε µήνα, που υπηρέτησαν στο 
Εξωτερικό. Εξαιρούνται της αφαίρεσης µορίων τα στελέχη, που αναφέρονται στο 
εδάφιο 2α (4) του παρόντος.»  

 
        θ. Να διορθωθεί το εδάφιο 2β (2) του Παραρτήµατος «Α» 

ως εξής : « (2) Για κάθε µήνα προηγούµενης στέγασης αφαιρούνται 3 µόρια ».   
 
        ι.  Να αντικατασταθεί ο Πίνακας Εξαγωγής Θετικών 

Μορίων, της παραγράφου 2 της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α», µε τον 
παρακάτω :  

./. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΗΝΕΣ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

ΕΠΙ (Χ)  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΜΟΡΙΑ 

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

   

α. Αντγος   60 
β. Υπτγος   50 
γ. Ταξχος   45 
δ.Σχης   40 
ε.Ανχης   35 
στ.Τχης   30 
ζ.Λγος   25 
η.Υπλγος   20 
θ.Ανθλγος   15 
ι.Ανθστης   10 
ια.Αλχίας   9 
ιβ.Επχίας   8 
ιγ.Λχίας   7 
ιδ.∆νεας   6 

1 

ιε.ΕΠΟΠ Στρτης   4 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

   

α. Σύζυγος   5 
β. Παιδιά    
    (1) 1ο παιδί   10 
    (2) 2ο παιδί   15 
    (3) Κάθε παιδί που 
σπουδάζει σε άλλη πόλη, 
από αυτή που κατοικεί ή 
εργάζεται η οικογένειά του 
και δεν υπάρχει, στη πόλη 
αυτή, ιδιόκτητο οίκηµα. 

  5 

2 

γ. Λοιπά µέλη οικογένειας 
µε ειδικές ανάγκες, ανίατη 
ασθένεια ή αναπηρία µε 
67% και άνω της § 2α (2) 
του Παραρτήµατος «Α» 

  10 

3 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  
ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
α. Για κάθε µήνα αναµονής 
στέγασης και αρχική 
υποβολή το 1ο 15 νθήµερο.  
Β. Για το µήνα αρχικής 
υποβολής το 2ο 15 
νθήµερο 

  
 
2 
 
 
 
1 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΘΕΤΙΚΩΝ  ΜΟΡΙΩΝ ………… 
 
 
 
 

./. 
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     ια. Να αντικατασταθεί ο Πίνακας Εξαγωγής Αρνητικών Μορίων, 
της παραγράφου 3 της Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α»,µε τον παρακάτω :  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 

Α/Α/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΗΝΕΣ 
ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ – 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ή ΥΕ 

ΕΠΙ (Χ) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΜΟΡΙΑ 

1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ 
Για κάθε µήνα 

  
 

3 

 

2 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
(¨Όπως στο Παράρτηµα «Α» 
παρ. 2β (1)) 
Για κάθε µήνα  

  
 
 

2 

 

3 ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΥΕ) 
(Όπως στο Παράρτηµα 
«Α» παρ. 2β (3)) 
Για κάθε 1.000 € 
εισόδηµα  πάνω από 
το καθοριζόµενο κατά 
κατηγορία ποσό. 

  
 
 

1 
(για κάθε 
1.000 €) 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ  ΜΟΡΙΩΝ ……………. 
 
      ιβ. Να διορθωθεί στην παράγραφο 6 της Προσθήκης «1» του 

Παραρτήµατος «Α», αντί : « Τα µόρια …………………., µετά την παρέλευση 3ετίας 
στην ίδια Φρουρά»., στο : « Τα µόρια …………………..µετά την παρέλευση 4ετίας 
στην ίδια Φρουρά». 

      ιγ. Να προστεθεί στην Προσθήκη «1» του Παραρτήµατος «Α», 
ως παράγραφος 7, η φράση :  

        « 7. ∆εν λαµβάνονται υπόψη, για την προσµέτρηση µορίων, 
τα τέκνα άνω των 25 ετών». 

     ιδ. Να αλλάξει αρίθµηση από 7 σε 8 η παράγραφος 7, της 
Προσθήκης «1» του Παραρτήµατος «Α». 

     ιε. Να τροποποιηθεί ανάλογα το υπόδειγµα του Πίνακα 
Εξαγωγής Μορίων, της Προσθήκης «2» του Παραρτήµατος «Α». 

     ιστ. Να προστεθεί στο άρθρο 5, ως παράγραφος 10, η εξής : 
              « 10. Καθορίζει τη χρήση των θέσεων στάθµευσης οχηµάτων 

κάθε κτιρίου (υπογείου, Pilotis, καθώς και των υπαιθρίων, που αναλογούν στον 
περιβάλλοντα χώρο του υπόψη κτιρίου), εφόσον υφίστανται τέτοιοι, διαθέτοντας 
αυτές, µε βάση την αρχαιότητα των ενοίκων και µε κριτήριο τη χρήση κατά σειράν 
υπογείου (ή κλειστού χώρου), pilotis και υπαιθρίου χώρου ή κατά την επιθυµία των 
ενοίκων, ικανοποιώντας πρώτα κατ΄ αρχαιότητα τους ενοίκους, µέχρι να 
εξυπηρετηθούν, εάν είναι δυνατόν, όλοι οι ένοικοι, µε µια κατ΄ αρχήν θέση. 
Εφόσον υπάρχει δυνατότητα χρησιµοποίησης και δεύτερης θέσης, αυτή διατίθεται 
µε επαναλαµβανόµενη καθ΄ όµοιο τρόπο κατανοµή, στους ενοίκους που 
επιθυµούν, µέχρις ότου οι θέσεις να εξαντληθούν ή να µην υπάρχει περαιτέρω 
ζήτηση.      

 
./. 
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   ιζ.  Να  προστεθεί,  στο Άρθρο 21, ως παράγραφος 5, η εξής :  
 
      « Οι δαπάνες ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και 
έκδοσης αντιστοίχου ηλεκτρολογικού σχεδίου, το οποίο απαιτείται για την 
ενηµέρωση του µητρώου αρχικού και περιοδικού ελέγχου του παρόχου, κατά την 
επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος, των οικηµάτων των ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ 
βαραίνουν την Υπηρεσία, στην οποία ανήκει η κυριότητα του οικήµατος και όχι το 
στεγαζόµενο Στέλεχος. Προς τούτο, οι Σχηµατισµοί να προβαίνουν εγκαίρως σε 
σχετικές αιτήσεις, προκειµένου οι υπόψη δαπάνες να καλύπτονται από πιστώσεις 
µε µέριµνα του ΓΕΣ/∆ΥΠΟ». 
 
 2. Η τροποποίηση αυτή, να καταχωρηθεί στον πίνακα τροποποιήσεων του 
(α) σχετικού, µε α/α 4. 
 
 3. Ως ηµεροµηνία έναρξης υπολογισµού θετικών ή αρνητικών µορίων, 
όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν, για τα αναµένοντα στέγαση Στελέχη, 
λογίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του (β) σχετικού. 
  
 4. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο (α) σχετικό.  
 
 5. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
 
 
      
         Ταξχος ∆ηµήτριος Μπαλαφούτης 
Ακριβές Αντίγραφο     ∆ντής Γ΄Κ –∆Υ∆Μ/ΓΕΣ 
 
 
 
Ανθλγός (ΠΖ) Αναστασία Καλλίτση 
ΓΕΣ/∆Υ∆Μ/1ο  
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