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ΘΕΜΑ: Μέριµνα υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού (Καθορισµός
Μεγίστης Απόστασης Τόπου ∆ιαµονής των Στελεχών από τον Τόπο
Υπηρεσίας -Έδρα Μονάδας).
ΣΧΕΤ : α. ΑΠ Φ. 440/4/693907/Σ. 48/1 Μαρ 199Ο/ΓΕΣ/10 ΕΓ/ΓΜΠ (ΟΣΟ)
β. ΣΚ 300-6/97/ΓΕΣ/40 ΕΓ (Κανονισµός Στραπωτικών οικηµάτων)
γ. Πα∆ 4-3/99/ΓΕΣ/10 ΕΓ/3° ( Περί τοποθετήσεων - µεταθέσεων
Μονίµων Αξκών - Ανθστών εσωτερικού και Κύπρου).
1. Σας γνωρίζουµε ότι, το ΓΕΣ, στα πλαίσια της µέριµνας υπέρ του
στρατιωτικού προσωπικού και του ενδιαφέροντος για την καλυτέρευση
των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών, αποφάσισε την καθιέρωση της
δυνατότητας διαµονής αυτών και πέραν της φρουράς που υπηρετούν.
2. Μετά από συνεκτίµηση της ανάγκης συνεχούς τηρήσεως της επιχει
ρησιακής ετοιµότητας των Μονάδων, των οικογενειακών, κοινωνικών,
οικονοµικών και λοιπών παραγόντων, παρέχεται η δυνατότητα αυτή
στους παρακάτω:
α. Στους εγγάµους µετά τέκνων Αξκούς, ∆ΕΑ, Μον. και Εθελ.
Υπαξκούς, ΕΜΘ, ΕΠΥ και ΕΠΟΠ.
β. Στους Μον. Αξκούς, ∆ΕΑ, Μον. και Εθελ. Υπαξκούς, ΕΜΘ, ΕΠΥ,
ΕΠΟΠ, των οποίων οι σύζυγοι εργάζονται επί συνεχούς βάσεως σε δηµόσιο
ή ιδιωτικό φορέα στον αιτούµενο τόπο διαµονής.
γ. Στους Μον. Αξκούς, Μον. και Εθελ. Υπαξκούς, ∆ΕΑ, ΕΜΘ, ΕΠΥ,
ΕΠΟΠ, ανεξάρτητα οικογενειακής καταστάσεως, οι οποίοι έχουν ιδιόκτητη ή
πατρική κατοικία στον επιθυµητό τόπο διαµονής.
δ. Στις Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν την επιµέλεια τέκνων.
3. Ειδικότερα καθορίζονται τα εξής:
α. Για τις φρουρές Έβρου, Νήσων Αιγαίου (πλην Κρήτης) και
µονάδων προκαλύψεως
(1) Μεγίστη απόσταση διαµονής, από τη φρουρά, που
υπηρετούν, 50 χιλιόµετρα. Για τις µονάδες προκαλύψεως 30 χιλιόµετρα.
(2) Του µέτρου αυτού, εξαιρείται ο ∆κτής κάθε Μονάδας και οι
Αξκοί 2ου και 3ου Γραφείου αυτής.

-2β. Για τις λοιπές φρουρές, φρουρές εσωτερικού και Κρήτης:
Μεγίστη απόσταση διαµονής 80 χιλιόµετρα.
4. Η µεταφορά των στελεχών µπορεί να γίνεται µε όχηµα της υπηρεσίας
και µέχρι της απόστασης µόνο των 30 χλµ από το στρατόπεδο, εφόσον
πρόκειται για περισσότερα των 5 ατόµων, άλλως µε µεριµνά τους.
Συντονισµός κινήσεων µε µέριµνα του Φρουράρχου ή των κατά τόπους
Σχηµατισµών. Οι Μείζονες Σχηµατισµοί και η ΙΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ» δύνανται
να εγκρίνουν κατά την κρίση τους την µεταφορά των στελεχών και για
απόσταση µεγαλύτερη των 30 χλµ, τηρουµένων των παρακάτω
προϋποθέσεων:
α. Να υπάρχει κατάλληλος οδηγός - όχηµα για την ασφαλή
µεταφορά του προσωπικού καθώς και χώρος για την ασφάλεια του
οχήµατος, εντός Στρατιωτικής Μονάδος σε περίπτωση που αυτό
διανυκτερεύει στον τόπο προορισµού του.
β. Να έχει τη δυνατότητα ο Σχηµατισµός να καλύψει τις
αυξηµένες ανάγκες σε καύσιµο (εντός του παγίου καυσίµων) καθώς και
αυτές της συντηρήσεως των οχηµάτων.
5. Οι Οικείοι Σχηµατισµοί εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν τη διαµονή
των στελεχών πέραν της φρουράς που υπηρετούν, και για τις
προαναφερθείσες αποστάσεις (30-50-80 χλµ), µετά από αναφορά των
ενδιαφεροµένων, επισυνάπτοντας τα ανάλογα κατά τις περιπτώσεις της
παραγράφου 2 δικαιολογητικά .
6. Οι Μείζονες Σχηµατισµοί και η ΙΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ» δύνανται να
εγκρίνουν την διαµονή στελε χών και πέραν των 30-50-80 χλµ µόνο για
εξαιρετικές περιπτώσεις.
7. Τα της διαµονής των στελεχών στα ΣΟΑ, όπως αυτά ρυθµίζονται
από το (β) σχετικό.
8. Κρίνεται σκόπιµο να τονισθεί ότι η µακράν της φρουράς διαµονή των
στελεχών να µην αποτελεί δικαιολογία αποφυγής:
α. Των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τις δραστηριότητες
των Μονάδων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
β. Της πιστής τηρήσεως του ωραρίου.
9. Το (α) σχετικό παύει να ισχύει και να καταστραφεί, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα.
10. Λοιπά όπως (β) και (γ) σχετικά καθορίζουν.
11 Της παρούσης
στρατιωτικόo προσωπικό.

να

Ακριβές Αντίγραφο

λάβει

γνώση

ενυπογράφως

όλο
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