Εκτεταμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας .
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε στην ετήσια διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ηγεσίας
του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, που πραγματοποίηθηκε στο Κέντρο Διαχείρισης Εθνικής
Άμυνας.
21 Δεκεμβρίου 2021
Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκλήθηκαν για πρώτη φορά, εκτός από τα ανώτερα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι κρατικών αρχών και δημόσιων οργανισμών, αξιωματούχοι
της διοίκησης των στρατιωτικών περιφερειών, του πολεμικού Ναυτικού και της ακτοφυλακής, των
διαφόρων στρατιωτικών σχηματισμών και μονάδων, καθώς και δόκιμοι και σπουδαστές των
ανώτερων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
Β. Πούτιν: Καλησπέρα, αγαπητοί σύντροφοι!
Ας ξεκινήσουμε τη δουλειά μας.
Πάντα δίναμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυξημένη προσοχή στην ανάπτυξη των Ενόπλων
Δυνάμεων και στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ρωσίας.
Και σήμερα, στην ετήσια συνεδρίαση του διευρυμένου Συμβουλίου της ηγεσίας του Υπουργείου
Άμυνας, θα συζητήσουμε τα πεπραγμένα στο χώρο της στρατιωτικής παραγωγής για το 2021, ποια
αποτελέσματα επιτεύχθηκαν σε βασικούς τομείς και, φυσικά, θα θέσουμε στόχους για το μέλλον όπως κάνουμε πάντα μαζί σας στις ετήσιες συνεδριάσεις των Συμβουλίων.
Όλοι εμείς, το γνωρίζουμε καλά αυτό - κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επιδημίας του κορονοϊού.
Είναι θεμελιώδους σημασίας το γεγονός ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι Ένοπλες Δυνάμεις
εκτέλεσαν κανονικά όλα τα καθήκοντά τους.
Ως αποτέλεσμα αυτού, ήταν ότι το ποσοστό του εκσυγχρονισμού των όπλων στις στρατιωτικές
δυνάμεις ξεπέρασε το 71%, ενώ στις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις, έφθασε αντίστοιχα το 89%.
Η ανάπτυξη των τελευταίων τύπων όπλων προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς. Ορισμένα από αυτά τα συγκροτήματα Αβανγκάρντ (Avangard) και Κινζάλ (Kinzhal) - έχουν ήδη τεθεί σε μάχιμη
λειτουργία.
Το Πολεμικό Ναυτικό έφερε εις πέρας ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων. Τα πλοία και τα υποβρύχια
μας βρίσκονταν μόνιμα σε μάχιμη υπηρεσία σε όλες τις σημαντικές περιοχές των ωκεανών σε
παγκόσμια κλίμακα. Το πολεμικό ναυτικό, μαζί με την αεροπορία μεγάλου βεληνεκούς,
πραγματοποίησε με επιτυχία εκπαιδευτικές και πολεμικές αποστολές στα ύδατα της Βαλτικής και
της Βόρειας Θάλασσας και σε απομακρυσμένες περιοχές του Ατλαντικού και του Ειρηνικού
Ωκεανού, ενώ τομέας των υποβρυχίων και λοιπών πλοίων πραγματοποίησε πολεμικές αποστολές
στον Αρκτικό Ωκεανό υπό δύσκολες συνθήκες λόγω των πάγων.
Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την περαιτέρω άνοδο του επιπέδου της πολεμικής κατάρτισης των
στρατευμάτων μας. Αυτό αποδείχθηκε με πειστικό τρόπο από τα αποτελέσματα της κοινής
στρατηγικής άσκησης Ζάπαντ - 2021 (Zapad-2021), κατά τη διάρκεια της οποίας δοκιμάστηκε με
επιτυχία η δυνατότητα των στρατευμάτων να επιτελέσουν το καθήκον της διαφύλαξης της
ασφάλειας του ενωσιακού κράτους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Τα στρατεύματά μας έδρασαν αξιοπρεπώς στη Συρία, όπως άλλωστε αρμόζει στους Ρώσους
στρατιώτες. Η παρουσία τους και η βοήθειά τους προς τον άμαχο πληθυσμό για την επίλυση
ανθρωπιστικών προβλημάτων συμβάλλουν έμπρακτα στην ενίσχυση της σταθερότητας στην
επικράτεια της εν λόγω δημοκρατίας.
Για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, οι ειρηνευτικές μας δυνάμεις συμβάλλουν στη διατήρηση
της σταθερότητας στο Ναγκόρνι Καραμπάχ. Χάρη κυρίως στις προσπάθειές τους, η κατάσταση
όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια έχει βελτιωθεί, οι διάφορες περιοχές έχουν
αποναρκοθετηθεί, οι κοινωνικές υποδομές έχουν αποκατασταθεί και τα ιστορικά και πολιτιστικά
μνημεία έχουν διατηρηθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό που εκπληρώνει τα
ειρηνευτικά καθήκοντα για τον επαγγελματισμό, την αντοχή και το σθένος του.
Οι στρατιωτικοί γιατροί αξίζουν τα καλύτερα σχόλια για τη σκληρή δουλειά τους σε δύσκολες
συνθήκες και τη μεγάλη βοήθειά τους στον άμαχο πληθυσμό: περισσότεροι από 30.500 άνθρωποι
έχουν νοσηλευτεί στα νοσοκομεία του Υπουργείου Άμυνας, και σχεδόν οι μισοί [από αυτούς] είναι
πολίτες.
Οι στρατιωτικοί γιατροί έχουν βοηθήσει τον άμαχο πληθυσμό σε εννέα περιοχές προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό και έχουν αποκαταστήσει και εξακολουθούν να το κάνουν, όσους
έχουν υποστεί σοβαρή και μέτρια εκδήλωση της νόσου. Οι πολίτες αποκαθίστανται σήμερα σε 32
στρατιωτικά σανατόρια. Σας ευχαριστώ.
Ειδικότερα, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο στρατός έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την καταπολέμηση της λοίμωξης από τον κορονοϊό - στους κόλπους του ίδιου του στρατού. Ο
στρατός έχει πραγματοποιήσει εμβολιασμό του προσωπικού του σε ποσοστό σχεδόν 100%. Αυτό
κατέστησε δυνατή την αποφυγή μαζικής εξάπλωσης της νόσου, την προστασία της ζωής και της
υγείας των στρατιωτών και, ως εκ τούτου, την εξασφάλιση υψηλής μαχητικής ετοιμότητας των
μονάδων και των σωμάτων του. Ως και ο ίδιος ο στρατός έχει υποφέρει από τον κορονοϊό,
υπάρχουν σοβαρά κρούσματα στο στράτευμα και υπάρχουν απώλειες - απώλειες εκτός μάχης.
Αλλά σε γενικές γραμμές, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Το σύμπλεγμα των στρατιωτικών κατασκευών του Υπουργείου Άμυνας υπήρξε ιδιαίτερα
αποτελεσματικό. Δεν αναφέρομαι μόνο στον σημαντικό όγκο και στην έγκαιρη κατασκευή
υποδομών για τον στρατό και το ναυτικό, αλλά και στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί μηχανικοί
συνέβαλαν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής νερού, ας πούμε, στην Κριμαία και τη
Σεβαστούπολη. Σε πολλές περιοχές, χάρη σε αυτές, κατασκευάστηκαν πολυλειτουργικές ιατρικές
και άλλες κοινωνικά σημαντικές εγκαταστάσεις.
Αγαπητοί σύντροφοι!
Βασιζόμενοι στα στέρεα θεμέλια που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, σε ένα ισχυρό
επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και
να ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε.
Η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στον κόσμο παραμένει δύσκολη- η πιθανότητα συγκρούσεων
έχει αυξηθεί σε πολλές περιοχές και έχουν αναδυθεί νέες εστίες έντασης. Για παράδειγμα, η αύξηση
των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ ακριβώς κοντά στα σύνορα της Ρωσίας,
καθώς και οι ασκήσεις μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων και των μη προγραμματισμένων,
προκαλούν σοβαρή ανησυχία.
Ανησυχούμε έντονα για το γεγονός ότι τμήματα του παγκόσμιου αντιπυραυλικού συστήματος των
ΗΠΑ αναπτύσσονται κοντά στη Ρωσία. Οι εκτοξευτές Mk 41 που βρίσκονται στη Ρουμανία και

σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στην Πολωνία είναι προσαρμοσμένοι στα συστήματα κρούσης
Τομαχώκ (Tomahawk). Εάν αυτή η υποδομή προχωρήσει, εάν τα πυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ εμφανιστούν στην Ουκρανία, ο χρόνος πτήσης τους προς τη Μόσχα θα μειωθεί σε
επτά έως δέκα λεπτά, και εάν αναπτυχθούν υπερηχητικά όπλα, σε πέντε λεπτά. Πρόκειται για μια
σοβαρή πρόκληση για εμάς - μια πρόκληση για την ασφάλειά μας.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως γνωρίζετε, προτάθηκε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να
αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση συγκεκριμένων συμφωνιών. Μάλιστα, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης ο ίδιος πρότεινε να καθοριστούν υπεύθυνοι ειδικοί στον τομέα αυτό.
Ανταποκριθήκαμε στην πρότασή του, υποβάλλοντας τα σχέδιά μας που θα απέκλειαν την
περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και την ανάπτυξη επιθετικών οπλικών συστημάτων
στις γειτονικές προς εμας χώρες. Όπως γνωρίζετε, τα σχετικά σχέδια συνθηκών έχουν διαβιβαστεί
στους Αμερικανούς συναδέλφους μας και στην ηγεσία του ΝΑΤΟ.
Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις. Λοιπόν, εσείς και εγώ τους
γνωρίζουμε καλά: δεν πρόκειται για ζητήματα εμπιστοσύνης, όταν δεν υπάρχουν νομικές
εγγυήσεις, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται εύκολα από όλες τις διεθνείς συνθήκες που
για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν αποτελούν αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους - έτσι εύκολα,
δίνοντας κάποια ή καμία εξήγηση, όπως συνέβη με τη Συνθήκη για την Αντιβαλλιστική Πυραυλική
Προστασία (Anti-Ballistic Missile Treaty), [τη Συνθήκη] για τον Ανοικτό Ουρανό (Open Skies
Treaty) - αρκεί ένα απλό όχι, και αυτό είναι όλο.
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον αυτό, τουλάχιστον κάτι, θα πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον νομικά δεσμευτικές συμφωνίες, όχι προφορικές διαβεβαιώσεις. Είναι γνωστό σε εμάς
το τίμημα αυτών των προφορικών διαβεβαιώσεων, λόγων και υποσχέσεων. Στο σημείο αυτό
μπορούμε να αναφερθούμε στην πρόσφατη ιστορία, στα γεγονότα στα τέλη της δεκαετίας του 1980
και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν μας είπαν ότι είναι αβάσιμες, όπως μας είπαν, οι
ανησυχίες σας για πιθανή επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά. Και στη συνέχεια ακολούθησαν
πέντε κύματα επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά. Και αυτό συνέβαινε επίσης, θυμάστε πώς;
Όλοι όσοι κάθονται εδώ είναι ενήλικες. Αυτό συνέβαινε σε μια εποχή που υπήρχε μια αγαστή
σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, της Ρωσίας και όλων των μεγάλων χωρών του ΝΑΤΟ,
μόλις και μετά βίας μια συμμαχία.
Το έχω ήδη πει δημοσίως - επιτρέψτε μου να σας το υπενθυμίσω ξανά: υπήρχαν Αμερικανοί ειδικοί
που είχαν εγκατασταθεί στο συγκρότημα πυρηνικών όπλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε μόνιμη
βάση. Πήγαιναν για δουλειά εκεί κάθε μέρα, υπήρχαν γραφεία εργαζομένων και μια σημαία των
ΗΠΑ. Πόσα περισσότερα να υπάρξουν; Τι άλλο χρειάζεται; Υπήρχαν Αμερικανοί σύμβουλοι που
εργάζονταν στη ρωσική κυβέρνηση, προσωπικό της CIA που συμβούλευε. Τι άλλο ακόμη; Γιατί να
υποστηρίχθεί τον αυτονομισμό στον Βόρειο Καύκασο, ακόμη και με τη βοήθεια του ISIS ; Καλά,
όχι του ISIS, υπήρχαν και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις; Ήταν ξεκάθαρο ότι υποστήριζαν
τρομοκράτες. Γιατί; Γιατί ήταν αναγκαία η επέκταση του ΝΑΤΟ; η αποχώρηση από τις συνθήκες
της Αντιβαλλιστικής Πυραυλική Προστασίας;
Αυτό που συμβαίνει τώρα, οι εντάσεις που αναδύονται στην Ευρώπη, είναι δικό τους λάθος. Σε
κάθε βήμα η Ρωσία ήταν αναγκασμένη να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, σε κάθε βήμα η κατάσταση
συνεχώς επιδεινωνόταν, επιδεινωνόταν, επιδεινωνόταν - υποβαθμιζόταν και υποβαθμιζόταν.
Σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, όταν είμαστε αναγκασμένοι να αποφασίσουμε κάτι:
όπως είπα, δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να εξελίσσεται. Μήπως δεν είναι ξεκάθαρο
σε κανέναν; Θα πρέπει να είναι κατανοητό.
Μερικές φορές αναρωτιέται κανείς, γιατί τα έκαναν όλα αυτά υπό αυτές τις συνθήκες; Δεν είναι
σαφές. Νομίζω ότι αυτό συνέβη λόγω της ευφορίας της νίκης τους στον λεγόμενο Ψυχρό Πόλεμο ή

της λεγόμενης νίκης στον Ψυχρό Πόλεμο και λόγω μιας λανθασμένης εκτίμησης των περιστάσεων
εκείνη τη στιγμή - μιας αστοιχείωτης, λανθασμένης ανάλυσης των πιθανών εξελίξεων της
κατάστασης - εξαιτίας αυτού. Απλώς, δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι.
Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά: δεν απαιτούμε ειδικές, αποκλειστικές συνθήκες για τον
εαυτό μας. Η Ρωσία υποστηρίζει την ισότιμη και ενιαία ασφάλεια σε ολόκληρο τον ευρασιατικό
χώρο.
Φυσικά, όπως έχω ήδη πει, εάν οι δυτικοί συνάδελφοί μας συνεχίσουν την σαφώς επιθετική τους
γραμμή, τότε θα εισπράξουν τις κατάλληλες στρατιωτικές και τεχνικές απαντήσεις και θα
αντιδράσουμε σε μη φιλικά βήματα με σκληρό τρόπο. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε κάθε
δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, έχουμε κάθε δικαίωμα να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να
διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ρωσίας.
Επιχειρούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την εθνική τους επικράτεια, χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά, με διάφορες προφάσεις, μεταξύ άλλων για να διαφυλάξουν την ασφάλειά τους. Και όταν το
διεθνές δίκαιο και ο Χάρτης του ΟΗΕ τους εμποδίζουν, τα κηρύσσουν όλα παρωχημένα και
περιττά, αλλά όταν κάτι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, επικαλούνται αμέσως τους κανόνες του
διεθνούς δικαίου, τον Χάρτη του ΟΗΕ, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κ.ο.κ. Αυτοί οι χειρισμοί
έχουν καταντήσει κουραστικοί.
Από την άποψη αυτή, όπως έχω ήδη πει, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η προγραμματισμένη,
σταδιακή και συστηματική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβανομένων υπόψη και των
προτεραιοτήτων τους, οι οποίες περιγράφονται στην τελευταία έκδοση της Στρατηγικής Εθνικής
Ασφάλειας και της Αντίληψης για την Οικοδόμηση και Ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι το
2030.
Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα στα οποία πρέπει να επικεντρωθείτε το επόμενο έτος :
Πρώτον: Πρέπει να συνεχίσουμε τον προγραμματισμένο, ισορροπημένο εξοπλισμό των
στρατευμάτων μας, με σύγχρονα όπλα και εξοπλισμό και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
προμήθεια συστημάτων υψηλής ακρίβειας και των τελευταίων συστημάτων πληροφοριών,
πλοήγησης, επικοινωνίας και ελέγχου.
Δεύτερον: Τα πρωταρχικά καθήκοντα όσον αφορά την πολεμική και επιχειρησιακή εκπαίδευση θα
πρέπει να είναι η αφομοίωση από τα στρατεύματά μας, των σύγχρονων όπλων και των νέων
μορφών και μεθόδων δράσης. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στα
προγράμματα πολεμικής εκπαίδευσης, ώστε να ληφθούν υπόψη το επόμενο έτος κατά τη διεξαγωγή
ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής άσκησης διοίκησης και επιτελείου «Βοστόκ2022».
Τρίτον: Στη σημερινή εποχή, η επιτυχία από πολλές απόψεις και σε πολλούς τομείς εξαρτάται
άμεσα από την ακρίβεια και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων, και στον στρατιωτικό τομέα, κατά τη
διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων, η ταχύτητα αυτή μετριέται σε λεπτά, αν όχι σε δευτερόλεπτα.
Ως εκ τούτου, πρέπει να αναπτύξουμε συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για τους διοικητές σε
όλα τα επίπεδα, ιδίως σε τακτικό επίπεδο, και να εισάγουμε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε
αυτά τα συστήματα.
Τέταρτον: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί αλγόριθμοι δράσης σε
όλα τα επίπεδα, προηγμένη αυτοματοποίηση, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι οι σύγχρονες
στρατιωτικές συγκρούσεις δεν ακολουθούν ένα μοτίβο. Σε αυτές, όπως και στο παρελθόν, ο
βασικός ρόλος ανήκει στον διοικητή. Πολλά εξαρτώνται από τις γνώσεις, την εμπειρία και τις

προσωπικές του αρετές, και κερδίζει αυτός που λαμβάνει πραγματικά αντισυμβατικές αποφάσεις.
Ως εκ τούτου, η επιχειρησιακή και πολεμική εκπαίδευση πρέπει να προετοιμάζει διοικητές που
είναι ευέλικτοι σε όλες τις παραμέτρους. Θα πρέπει να βρίσκονται στη δεξαμενή των στρατιωτικών
ηγετών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη φροντίδα, θα πρέπει να τους δίνεται από τώρα
η ευκαιρία για περαιτέρω εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.
Και τέλος, πέμπτο. Δεδομένης της δύσκολης διεθνούς κατάστασης, είναι απαραίτητο να
αναπτυχθεί η στρατιωτική και στρατιωτικοτεχνική συνεργασία με τα κράτη μέλη του Οργανισμού
Συνεργασίας της Σαγκάης (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) και του Οργανισμού της
Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (Collective Security Treaty Organization - CSTO) και να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του ενωσιακού κράτους της Ρωσίας
και της Λευκορωσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι!
Μία από τις απόλυτες προτεραιότητές μας είναι η βελτίωση του επιπέδου των κοινωνικών
εγγυήσεων για το στρατιωτικό προσωπικό. Οι υπερασπιστές της πατρίδας εκτελούν ειδικά
καθήκοντα, συχνά πολύ δύσκολα, υπεύθυνα και επικίνδυνα, και θα φροντίσουμε να αμείβονται
καλά για τις υπηρεσίες τους.
Όπως συμβαίνει στη διάρκεια όλων των τελευταίων ετών, οι μισθοί των στρατιωτικών θα πρέπει
όχι απλώς να αντιστοιχούν, αλλά να υπερβαίνουν το επίπεδο των μισθών στους κυριότερους τομείς
της οικονομίας - αυτό συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση πριν από μερικά χρόνια.
Ενδεικτικά: μέχρι στιγμής η αναλογία αυτή έχει διατηρηθεί. Ο προβλεπόμενος μέσος μισθός στην
οικονομία φέτος είναι 55 χιλιάδες ρούβλια, ο μέσος μισθός στους κορυφαίους τομείς της
οικονομίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο πετρελαϊκός, ο χρηματοπιστωτικός και ο τομέας
των μεταφορών, είναι 63,2 χιλιάδες ρούβλια. Σύμφωνα με τα στοιχεία μου από το Υπουργείο
Οικονομικών, εν προκειμένω δίδονται λίγο περισσότερα από αυτά. Στο Υπουργείο Άμυνας, ο μέσος
μισθός ενός στρατιωτικού με βαθμό υπολοχαγού θα είναι 81.200 ρούβλια το 2021. Αυτός μπορεί να
ποικίλλει, επειδή υπάρχουν διαφορετικοί υπολοχαγοί και διαφορετικοί επιχειρησιακοί θα τομείς,
αλλά αυτό το μέσο επίπεδο είναι 81,2 χιλιάδες, ενώ, όπως προανέφερα, στους κύριους τομείς της
οικονομίας είναι 63,2 [χιλιάδες].
Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να αναπροσαρμόζει τους μισθούς των στρατιωτικών και,
φυσικά, να αυξάνει έγκαιρα τις στρατιωτικές συντάξεις και σε βαθμό που να διασφαλίζεται αυτή η
αναλογία.
Η παροχή μόνιμης στέγασης στους στρατιωτικούς συνεχίζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Το 2021, 4.350 στρατιωτικοί απέκτησαν νέα διαμερίσματα χρησιμοποιώντας τις επιδοτήσεις
στέγασης. Τα επόμενα τρία χρόνια, θα λάβουν επιδοτήσεις περίπου 9.000 ακόμη στρατιωτικοί. Για
το σκοπό αυτό θα διατεθούν περίπου 113 δισεκατομμύρια ρούβλια από τον ομοσπονδιακό
προϋπολογισμό.
Το σύστημα αποταμιεύσεων και υποθηκών συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Συνέβαλε
ώστε 15.000 στρατιωτικοί να επωφεληθούν από το δικαίωμά τους για απόκτηση στέγης το 2021 και
άλλοι 34.000 θα εξασφαλίσουν νέα κατοικία μέσω αυτού του συστήματος από το 2022 έως το
2024.
Ο ρυθμός παροχής υπηρεσιών στέγασης δεν έχει επιβραδυνθεί. Φέτος, θα εξασφαλιστεί στέγαση
για 35.000 στρατιωτικούς, ποσοστό που υπερβαίνει το 14% του προβλεπόμενου.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε την πιο αυστηρή και ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά και σε άλλα ζητήματα
κοινωνικής προστασίας του στρατιωτικού προσωπικού.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία και το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας για
την ευσυνείδητη εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να ενεργείτε
με επαγγελματισμό και συνέπεια, κάνοντας ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτύχετε
σημαντικά αποτελέσματα. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να υπηρετείτε με επιτυχία το συμφέρον της
Ρωσίας και του λαού μας.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

