
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
                                           

 
 

     Αρ. Πρωτοκόλλου: 01/2021 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Παράταση Χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης στα στελέχη των  
Ενόπλων Δυνάμεων  

ΣΧΕΤ :       α.   Φ. 500/18/83939/Σ.578/2012-ΦΕΚ 2974/Β/8.11.2012 
β.   Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ.   58/19-10-20 της ΠΟΜΕΝΣ 
γ.   Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 345/04-11-20 της (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)  

 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), με το (β) σχετικό 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1287-pomens-xorigisi-katastaseon-
epivivasis-sta-stelexi-ton-enoplon-dynameon, είχε επισημάνει την ανάγκη χορήγησης 
των Καταστάσεων Επιβίβασης στα Μόνιμα Στελέχη των ΕΔ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο (α) όμοιο και για οποιονδήποτε προορισμό της αρεσκείας τους 
(σύνηθες είναι αυτή η επιλογή να εξαντλείται στον τόπο συμφερόντων του καθενός), 
υπό την προϋπόθεση ότι η φρουρά στην οποία υπηρετούν δεν αποτελεί 
φρουρά προτίμησής τους, σύμφωνα και με την αντιπαραβολή της ετήσιας 
δήλωσης επιθυμίας του τόπου μεταθέσεως που υποβάλλουν.  
 

2.  Για το έτος 2020 τόσο εξαιτίας της παρατεταμένης ανάκλησης των αδειών 
για όλο το στράτευμα, όσο και της απαγόρευσης των μετακινήσεων από νομό σε 
νομό, λόγω των μέτρων που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση για τον περιορισμό 
εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19 στην Ελληνική Επικράτεια, είχε ως 
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην έχει επιτραπεί σε συναδέλφους μας η 
μετακίνηση τους εκτός του Νομού που υπηρετούν και ως εκ τούτου, δεν μπόρεσαν 
να κάνουν χρήση της δικαιούμενης Κατάστασης Επιβίβασης. 
 

3. Λόγω των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), 
κατόπιν σχετικής επιστολής και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 
Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ), εισηγείται την παράταση του χρόνου χορήγησης 
Καταστάσεων Επιβίβασης έτους 2020, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021, κατά 
αντιστοιχία με την απόφαση για την παράταση των Κανονικών Αδειών που 
αποφασίστηκε εξαιτίας της ανάκλησης αδειών, ή για όσο διάστημα τυχόν απαιτηθεί 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

     Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021 
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για την άρση του μέτρου απαγόρευσης των μετακινήσεων εκτός του Νομού 
υπηρέτησης των συναδέλφων μας. 
 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 
4.  Με πίστη και αφοσίωση στις διαταγές της Πολιτικής και Στρατιωτικής μας 

ηγεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση στο προσωπικό, παρακαλούμε για 
την άμεση παρέμβαση σας προς επίλυση του θέματος. 

 
        5. Εισηγητής θέματος, ΕΠ.ΟΠ Λχιας Νικόλαος Αντωνόπουλος Τηλέφ: 
6971601974 

 
        6.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377. 
   

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 

 


