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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

υποστρατήγου ε.α. Νικολάου Ζαρκάδα 

 

“ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ” 

 

Ενημέρωση 

Τελευταία, αναρτήθηκαν σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώσεις 

αποστράτων αξιωματικών, κυρίως των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνά-

μεων και της Ελληνικής Αστυνομία, με τις οποίες διατυπώνονται και εκφράζο-

νται παράπονα, γιατί, προκειμένου να εισέλθουν στις στρατιωτικές λέσχες και 

να εξυπηρετηθούν ως επισκέπτες, τους ζητήθηκε “η καταβολή χρηματικού 

ποσού ανάλογου της μηνιαίας εισφοράς των σε ενέργεια στελεχών του Στρα-

τού Ξηράς”.  

 

Ανάλυση 

Η σύσταση και η λειτουργία των στρατιωτικών λεσχών καθορίστηκε με 

τις διατάξεις του νόμου 324/1914 {ΦΕΚ 307 Α΄}, με τις οποίες ρητά και με σα-

φήνεια προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν τα μέλη τους {άρθρα 1 και 2}, αφ’ ετέρου 

δε η μηνιαία συνδρομή αυτών {άρθρο 6}.  

Στη συνέχεια, με μια σειρά νομοθετικών κειμένων, νόμων και διαταγμά-

των, καθορίστηκε ότι οι στρατιωτικές λέσχες, πλην της των Αθηνών, είναι 

στρατιωτικά καταστήματα {άρθρο μόνο Α.Ν. 539/1937 – ΦΕΚ 97 Α΄}, σήμερα 

στρατιωτικές μονάδες, και ότι τυγχάνουν των πλεονεκτημάτων της απαλλαγής 

φόρων και τελών προς το Δημόσιο και της έκπτωσης στην κατανάλωση ηλε-

κτρικής ενέργειας και ύδατος.  

Ομοίως, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Β.Δ. 15 Μαΐου / 4 Ιουνίου 

1952 {ΦΕΚ 153 Α΄} καθορίστηκε ο κύριος και βασικός σκοπός της λειτουργίας 

των στρατιωτικών λεσχών, ο οποίος προσδιορίστηκε στην εξυπηρέτηση των 

αναγκών διατροφής ή την ικανοποίηση των πνευματικών αναγκών ή ψυχα-

γωγίας των μελών της και την ανάπτυξη ή προαγωγή των σχέσεων μεταξύ 

στρατού και κοινού {παρ. α και β άρθρου 2}. 

Βέβαια, η νομοθεσία των στρατιωτικών λεσχών δεν είναι μόνον γερα-

σμένη, επί πλέον είναι πολύπλοκη και χαώδης. Συντίθεται και αποτελείται από 

πλήθος νόμων, εκτελεστικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, στα 
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οποία περιλαμβάνονται και μνημονεύονται και οι κατηγορίες των λεσχών, με-

ρικές των οποίων, σήμερα, λόγω μεταβολής και ανασυγκρότησης των μονά-

δων ή της κατάργησης στρατοπέδων δεν υπάρχουν {άρθρα 1 και 3 του μνη-

μονευομένου διατάγματος}.  

Για τα μέλη των στρατιωτικών λεσχών καθορίζεται νομοθετικά {άρθρο 6 

θεσμικού νόμου} η υποχρέωση αυτών καταβολής μηνιαίας εισφοράς, το ύψος 

της οποίας προσδιορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά-

μυνας. Μέχρι σήμερα, για μεν τους σε ενέργεια αξιωματικούς και ανθυπασπι-

στές εκδίδονται και εφαρμόζονται σχετικές αποφάσεις, ενώ για τους απόστρα-

τους, παρά την ίδια υποχρέωση, τίποτε το σχετικό δεν έχει προβλεφθεί. Κατά 

το παρελθόν, μεμονωμένοι σχηματισμοί, εξέδωσαν σχετικές διαταγές, οι οποί-

ες όμως είχαν περιορισμένη και τοπική εφαρμογή, με συνέπεια οι απόστρατοι 

αξιωματικοί να μην καταβάλλουν ουδεμία σχετική μηνιαία εισφορά.  

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην εισφορά είναι δικαιολογημένη, ό-

ταν οι στρατιωτικές λέσχες παύσουν να αποτελούν στρατιωτικές μονάδες 

{παλαιότερα στρατιωτικά καταστήματα} και θεωρηθούν ιδιότυπα σωματεία, τα 

οποία αποσκοπούν είτε στην απλή συναναστροφή και ψυχαγωγία των μελών 

τους, είτε στην πνευματική συνεργασία προς επιδίωξη ορισμένου σκοπού κοι-

νωνικής ή πολιτιστικής σημασίας, δηλαδή χώροι συζητήσεων και ψυχαγωγίας 

ανθρώπων με κοινές ασχολίες και ενδιαφέροντα.  

 

Προτάσεις  

Προς άρση των αμφιβολιών και αμφισβητήσεων, ρύθμιση της εκκρεμό-

τητας, αλλά και της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης των μελών των στρα-

τιωτικών λεσχών, ως στρατιωτικών μονάδων, προτείνονται αφ’ ενός μεν η α-

ναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας “περί στρατιωτικών λεσχών” προκει-

μένου να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, 

ήτοι διακλαδικότητα, οργάνωση, συγκρότηση, λειτουργία και στάθμευση των 

μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αφ’ ετέρου δε η κατάργηση της αναχρονι-

στικής διάταξης, με την οποία καθορίστηκε εισφορά, αλλά η πρόβλεψη σα-

φών, σύγχρονων, εφαρμοστέων και ενιαίων διατάξεων, αρχών και κανόνων 

λειτουργίας τους.  

Τέλος, εάν κρίνεται επιβεβλημένη η επιβολή μηνιαίας εισφοράς, αυτή 

για τους απόστρατους αξιωματικούς, μερισματούχους του Μ.Τ.Σ., ας προσ-

διορισθεί ως ποσοστό επί του μερίσματος και να παρακρατείται, όπως γίνεται 

και με τις κρατήσεις υπέρ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και Ε.Α.Α.Σ.  
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Σημειώσεις  

Οι προτάσεις μου αποσκοπούν στην διατήρηση και ενίσχυση των συ-

ναδελφικών δεσμών της μιας ενιαίας και αδιαίρετης κοινωνικής μας τάξης των 

αξιωματικών, σε ενέργεια και αποστρατεία, και στην μη απομάκρυνσή μας 

από το μόνιμο και φυσικό μας περιβάλλον. Παράλληλα στην παροχή της δυ-

νατότητας εκπλήρωσης των πάσης φύσεως πνευματικών, κοινωνικών, πολι-

τιστικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα στις επαρχιακές πόλεις.  

Η αναθεώρηση της νομοθεσίας θεωρείται αναγκαία, ώστε να προσαρ-

μοσθεί στις μεταβολές, οι οποίες έχουν επέλθει κατά την διάρκεια του ενός και 

πλέον αιώνα.  

 

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2021 

 


