
 

 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών        member of 

 (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 
 

 

 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 
 

 

        Αρ. Πρωτοκόλλου: 208/2020  
 

  Αθήνα, 03 Σεπτεμβρίου 2020 
  
ΠΡΟΣ :   Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας Κο Αλκιβιάδη Στεφανή 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
  
ΚΟΙΝ  : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου Κου ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο Κο ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες  
  
ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών [Φοίτηση σε Σχολεία Σταδιοδρομίας όλων των  

Όπλων – Σωμάτων (Ο−Σ)] 
  
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ.445/1974 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και 

Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» 
 β. Ν.2439/1996 «Ιεραρχία κα εξέλιξη τον Μονίμων Αξκών των Ενόπλων 

Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 
 γ. Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των 

Ενόπλων Δυνάμεων» 
 δ. Φ.330/25/191655/Σ. 1697/06 Μαρ 20/Απόφαση ΥΕΘΑ  (ΦΕΚ Β΄ 1440) 

«Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων» 

 ε. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 61/24 Μαρ 20/Ε.Σ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
                στ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 70/01 Απρ 20/ΠΟΜΕΝΣ  
 ζ. Ανακοίνωση/30 Απρ 20/ΠΟΜΕΝΣ  

 
 

 Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 

             
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

επανέρχεται στο θέμα που αφορά την φοίτηση των στελεχών που φοιτούν ή 
πρόκειται να φοιτήσουν μελλοντικά σε σχολεία τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
προαγωγή για ορισμένους βαθμούς, όλων των Όπλων – Σωμάτων. 

 

http://www.pomens.gr/


 

 

2. Με το (στ) σχετικό έγγραφό μας  https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/ 
1056-pomens-foitisi-se-sxoleia-stadiodromias-stelexon-ed αναδείξαμε ότι είναι προς 
όφελος τόσο της υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, 
οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο και είχαμε προτείνει την τροποποίηση της 

κατανομής της ΔΙ.ΜΑ. και της αυτοπρόσωπης παρουσίας αξιοποιώντας 
πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο για την 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning 
κ.α.).  

 
3. Με την (ζ) σχετική ανακοίνωσή μας  https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-

typou/1098-diadiktyaki-mathisi-stelexon-dikaiosi-pomens εκφράσαμε την 
ικανοποίησή μας προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία για τον τρόπο 
διεξαγωγής της εκπαίδευσης των στελεχών όλων των Όπλων – Σωμάτων σε 
σχολεία, τα οποία υλοποιούνται μέσω ΔΙ.ΜΑ. ή τηλεκπαίδευσης με τη χρήση 
κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς τη φυσική παρουσία. 

 

4. Από τα σχολεία που διεξήγαγαν εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως 
διαπιστώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και δεν διαπιστώθηκαν 
ελλείψεις στην παρεχόμενη εκπαίδευση ενώ τα οφέλη της υπηρεσίας ήταν 
πολλαπλά και τα στελέχη δεν «διαταράχθηκαν»  σε εργασιακό, οικογενειακό και 
οικονομικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο κρίθηκε αναγκαίο και αναβαθμίστηκε η 
φοίτηση και θεσμοθετήθηκε από την υπηρεσία η εξ΄ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 

 
5. Συναφώς λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και τον ρυθμό 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε για: 
 

α. Την υλοποίηση της θεσμοθετημένης εξ΄ αποστάσεως παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στο σύνολο των σχολείων των στελεχών των ΕΔ. 

 
β. Την θεσμοθέτηση επιπλέον ευεργετικών διοικητικών μέτρων όσων 

στελεχών εκπαιδεύονται εξ΄ αποστάσεως ώστε να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος 
για μελέτη όπως απαλλαγή από ασκήσεις και υπηρεσίες (24ωρες – εβδομαδιαίες 
κλπ), χορήγηση ολιγόωρων αδειών σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας κλπ. 

 
         Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 

 
6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως  

έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα καταθέτοντας προτάσεις για την εξεύρεση των αποδοτικότερων 
λύσεων στα προβλήματα των στρατιωτικών τα οποία δεν επιφέρουν πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. 

 
           7. Εισηγητές θέματος Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Νικόλαος Μητσάκος Τομεάρχης 
Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724 και Ανθστής (ΤΧ) 
Χρήστος Καρανάσιος, Αναπληρωτής Γραμματέας ΕΜΘ τηλ.6936178253.    

 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/%201056-pomens-foitisi-se-sxoleia-stadiodromias-stelexon-ed
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/%201056-pomens-foitisi-se-sxoleia-stadiodromias-stelexon-ed
https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1098-diadiktyaki-mathisi-stelexon-dikaiosi-pomens
https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1098-diadiktyaki-mathisi-stelexon-dikaiosi-pomens


 

 

           8. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, 
Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135. 
 

                                                Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 


