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Θέμα: Το καθεστώς ανομίας στις πρακτικές και τις αποφάσεις του Αυτόνομου Οικοδομικού 
Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) είναι ένα Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου και έχει ως αποστολή την κάλυψη και την παροχή διευκολύνσεων για τις 
στεγαστικές ανάγκες των στρατιωτικών. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο τήν επιτελεί είναι 
τουλάχιστον προβληματικός. Εδώ και χρόνια έχει απλωθεί ένα πέπλο αδιαφάνειας γύρω από την 
πραγματική οικονομική κατάσταση του ΑΟΟΑ, βασική ευθύνη για την οποία φέρνουν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Για τη σημαντική αυτή υπόθεση, είχαμε υποβάλει σχετική ερώτηση τον περασμένο Απρίλιο 
(Νο.4802/14.4.16). Επανερχόμαστε, ωστόσο, στο μείζον αυτό θέμα καθώς σύμφωνα με 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Δημήτρη Κουκλουμπέρη και της «Εφημερίδας των 
Συντακτών», υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες από 28 απόστρατους αξιωματικούς, οι οποίοι 
είναι δικαιούχοι νεόδμητων διαμερισμάτων στη Λάρισα. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι απόστρατοι αξιωματικοί  ανακάλυψαν μετά από έρευνά τους, ότι τα
διαμερίσματα τα οποία αγόρασαν, κόστισαν στον κατασκευαστή περίπου 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο 
ΑΟΟΑ τους χρέωσε με το ποσό των 4,3 εκατ. ευρώ. Με λίγα λόγια δηλαδή, οι 28 απόστρατοι 
αξιωματικοί χρεώθηκαν με 1,4 εκατ. ευρώ πάνω από το κανονικό κόστος! Μάλιστα, ο ΑΟΟΑ δεν 
επέδειξε καμία προθυμία να έρθει σε έναν συμβιβασμό με τους στρατιωτικούς, παρά την αποστολή 
εξώδικου από τους τελευταίους.
Ένα επιπλέον θέμα, το οποίο έχει τη ρίζα του στο κανονισμό λειτουργίας του ΑΟΟΑ, είναι ο 
τρόπος με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις ειδικά στο νομικό τμήμα του οργανισμού. Σύμφωνα με
το προαναφερθέν ρεπορτάζ, δεν προβλέπεται η πρόσληψη νομικού συμβούλου αλλά δικηγόρων, 
χωρίς ωστόσο να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, η οποία προβλέπει την προκήρυξη 
διαγωνισμού για την κάλυψη των θέσεων. Η διοίκηση του οργανισμού αξιοποίησε το παραπάνω 
κενό και προσέλαβε χωρίς διαγωνισμό τέσσερις δικηγόρους, πράξη η οποία είναι παράνομη 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις στους δικηγόρους και 
ποινικές κυρώσεις στο όργανο που τους προσέλαβε. 
Την ίδια ώρα, ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ΑΟΟΑ, ο οποίος έπρεπε να έχει 
συνταξιοδοτηθεί από το 2011 βάσει του νομοσχεδίου για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα 
που αφορούσε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, παραμένει ως 
σήμερα στη θέση του.
Από την απάντηση που είχαμε λάβει στην ερώτησή μας, προέκυπτε ότι το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας είναι ενήμερο για το θέμα και έχει δρομολογήσει μία σειρά μέτρων, τα οποία 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, την αποστολή του 
φακέλου στην Εισαγγελία του Στρατοδικείου Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα είχε δώσει εντολή να 
εμπλακεί η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Το τελευταίο περιστατικό, εφόσον οι καταγγελίες ευσταθούν, υποδεικνύει το μέγεθος των 
οικονομικών ατασθαλιών στις οποίες έχει υποπέσει η διοίκηση του ΑΟΟΑ. Υπάρχουν, μάλιστα, 
βάσιμοι λόγοι να υποθέσει κάποιος ότι, ανάγοντας τα οικονομικά μεγέθη σε βάθος εξαετίας (από 
τότε δηλαδή που έχει να δημοσιευθεί ισολογισμός), δεν προκύπτουν μόνο πειθαρχικές αλλά και 
ποινικές ευθύνες, οι οποίες μπορεί να φθάνουν μέχρι και την κατάχρηση και υπεξαίρεση δημοσίου 
χρήματος. 
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)    Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΜΕΕ) εντόπισε και 
κατέγραψε στα ευρήματά της ατασθαλίες; Πού κατέληξε με το πόρισμά της; Καταλογίζει ευθύνες 
στα διοικητικά όργανα; Ποια ήταν τα αποτελέσματα της ΕΔΕ, η οποία δρομολογήθηκε το Μάιο του



τρέχοντος έτους; Ποιες ενέργειες προώθησε η στρατιωτική δικαιοσύνη;
2)    Έγιναν όντως προσλήψεις δικηγόρων με αδιαφανή διαδικασία; Τηρήθηκε ο νόμος περί 
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας; Καταλογίστηκαν ευθύνες στα όργανα που προέβησαν στις εν 
λόγω πράξεις ή παραλείψεις;
3)    Ποια μέτρα προτίθεται να προωθήσει ώστε να εξυγιανθεί ο ΑΟΟΑ; Ποια είναι η οικονομική 
κατάσταση του ΑΟΟΑ και σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει, εφόσον διαπιστωθεί ιδιοποίηση 
δημοσίου χρήματος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Καραγιαννίδης Χρήστος
Αντωνίου Χρήστος
Ιγγλέζη Κατερίνα
Καββαδία Αννέτα
Καρακώστα Ευαγγελία
Μορφίδης Κώστας
Μπαλαούρας Γεράσιμος
Ντζιμάνης Γιώργος
Παπαδόπουλος Χριστόφορος
Παυλίδης Κώστας
Σταματάκη Ελένη
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφύλλου Μαρία


