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1.
Είναι γνωστό σε όλους, ότι ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα στελέχη
κατά τις τοποθετήσεις – µεταθέσεις τους είναι η εξασφάλιση στέγης.
2.
Μετά την καθιέρωση του θεσµού των ΕΠΟΠ, οι απαιτήσεις για στέγαση έχουν αυξηθεί και το
πρόβληµα θα οξυνθεί ακόµη περισσότερο µετά την πρόσληψη και άλλων.
3.
Η υπηρεσία, στα πλαίσια του δυνατού, καταβάλλει προσπάθεια για την κατασκευή, κατά φρουρά,
ΣΟΑ και ΣΟΜΥ, πλην όµως δεν είναι δυνατόν, στο άµεσο µέλλον, να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις.
Παράλληλα χορηγεί σχετική άδεια «λόγω µεταθέσεως» στα στελέχη για εξεύρεση νέας κατοικίας.
4.
Κατόπιν των παραπάνω, στα πλαίσια της µέριµνας για το στρατιωτικό προσωπικό και προκειµένου
να αµβλυνθεί το πρόβληµα της εξεύρεσης κατοικίας, οι Μείζονες Σχηµατισµοί - Σχηµατισµοί δια ων Γραφείων
Μέριµνας Προσωπικού (ΓΜΠ) να:
α.
Εντοπίζουν και καταγράφουν, κατά φρουρά, κατάλληλα σπίτια ή διαµερίσµατα που είναι κενά ή
που πρόκειται να εκκενωθούν, είτε ερχόµενοι σε απ΄ ευθείας επαφή µε τους ιδιοκτήτες τους, είτε µέσω διαφόρων
φορέων – Υπηρεσιών (Υπουργείο Τουρισµού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μεσιτικά Γραφεία κλπ), εξηγώντας τους το
λόγο για τον οποίο συγκεντρώνουν τα στοιχεία και χωρίς να αναλαµβάνουν καµία δέσµευση απέναντί τους.
β.
Συλλέγουν σχετικά στοιχεία από το προσωπικό που είναι υπό µετακίνηση ή που διαθέτουν
οικίες προς ενοικίαση στη φρουρά.
γ.
∆ηµιουργήσουν, σε συνεργασία µε τα, κατά Σχηµατισµό, ΓΕΠ, βάση δεδοµένων, όπου και θα
καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατοικιών (περιοχή, εµβαδόν, εγγύτητα σε σχολεία, στάσεις
συγκοινωνιών, διάφορες διευκολύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας µε τους ιδιοκτήτες – διαχειριστές- µεσίτες),
καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν τα στελέχη (Τράπεζες, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ιδιοµορφίες
περιοχής κλπ).
δ.
Τα παραπάνω στοιχεία να τίθενται άµεσα στη διάθεση των στελεχών, εφόσον ζητηθούν, µε
οποιοδήποτε τρόπο (προσωπικά, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, γραπτά) τονίζοντας στα στελέχη ότι η
οποιαδήποτε συνεννόηση, επικοινωνία ή συµφωνία γίνεται απ΄ ευθείας µε τους ιδιοκτήτες – διαχειριστές –
µεσίτες και τους ενδιαφερόµενους ΧΩΡΙΣ καµία δέσµευση από την πλευρά της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία
επουδενί αντικαθιστά τους µεσίτες.
5.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα Συγκροτήµατα- Μονάδες – Ανεξάρτητες Υποµονάδες, που
εδρεύουν µακριά από την έδρα του Σχηµατισµού στον οποίο υπάγονται. Με µέριµνα των Σχηµατισµών τους, να
προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες για τις φρουρές στις οποίες εδρεύουν.
6.
Για τη φρουρά Αθηνών, υπεύθυνη ορίζεται η ΑΣ∆ΥΣ η οποία, λόγω πληθυσµού και έκτασης της
φρουράς, στο µέτρο του δυνατού, να οργανώσει – αναπτύξει, κατά την κρίση της, δίκτυο µε τα υπ΄ αυτήν
Συγκροτήµατα – Μονάδες.
7.

Ενδεικτικός Πίνακας καταχώρισης – τήρησης στοιχείων, όπως το Παράρτηµα «Α».

8.
Η ενηµέρωση για τη διαθεσιµότητα των οικηµάτων να είναι συνεχής και να εντείνεται κατά τους µήνες
Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο κάθε έτους.
9.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα στελέχη, που ενηµερώνονται από τα ΓΜΠ των Σχηµατισµών, τα
Συγκροτήµατα και τις Μονάδες περί των διαθεσίµων οικηµάτων, υποχρεούνται να ενηµερώνουν αντίστροφα για
το εάν εξυπηρετήθηκαν ή όχι, ώστε να ανανεώνονται τα στοιχεία στα υπάρχοντα κατά Φρουρά αρχεία και να
διατηρείται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων.
10.
Κάθε χρόνο και µε το πέρας της υλοποίησης των µεταθέσεων, µέχρι 30 Σεπτεµβρίου, οι µείζονες
Σχηµατισµοί να υποβάλλουν στο ΓΕΣ/∆ΜΠ πίνακες, όπως το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Β», και τυχόν
προτάσεις για λήψη επιπροσθέτων µέτρων, εάν απαιτούνται.

11. Πλέον των παραπάνω, οι αρµόδιοι (Γραφεία Μέριµνας Προσωπικού Σχηµατισµών-Μονάδες –
Ανεξάρτητες Υποµονάδες) να τηρούν καταστάσεις µε τα διαθέσιµα κατάλληλα στην περιοχή τους ξενοδοχεία
(διευθύνσεις, τηλέφωνα, τιµές, κλπ), προκειµένου να ενηµερώνουν τα µετατιθέµενα στη Φρουρά στελέχη για
προσωρινή χρήση τους.
12. Είναι υποχρέωση όλων µας «εν παντί τόπω και χρόνω» να φροντίζουµε για το προσωπικό
µας και να παρέχουµε, στο µέτρο του δυνατού, κάθε είδους διευκόλυνση.
13. Κατά τις επιθεωρήσεις – επισκέψεις ∆κτών Μειζόνων Σχηµατισµών – ΓΕΠΣ να ελέγχεται η εφαρµογή
των παραπάνω διατασσοµένων.
14.

Η παρούσα αποτελεί ∆ιαταγή ∆ιαρκούς Ισχύος και καταργεί τα (α) και (β) σχετικά.

15.
Της ∆γής να λάβουν γνώση όλα τα στελέχη να υπενθυµίζεται δε προ των µεταθέσεων σε
συγκεντρώσεις στελεχών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας Τηρουµένων Στοιχείων Κατοικιών (Ενδεικτικός)
«Β» Στατιστικός Πίνακας Στεγασθέντων - Εξυπηρετηθέντων Στελεχών Έτους……
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ)
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