
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
                                       Αξ. Πξσηνθόιινπ: 164/2019 
 
 
 

ΠΡΟ: Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θ. Νίθν Παλαγησηφπνπιν 
Τθππνπξγφ  Δζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Αληψλην Οηθνλφκνπ 

                 Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ  
Τπνζέζεσλ 

 ΔΓΑ/ΓΔΔΘΑ - ΔΓΑ/ΓΔ - ΔΓΑ/ΓΔΝ - ΔΓΑ/ΓΔΑ  

 
ΚΟΙΝ :      Γηεπζπληή ηξαηησηηθνχ Γξαθείνπ θ. ΤΔΘΑ - ΤΦΔΘΑ 
 Ννκηθφ χκβνπιν θ. ΤΔΘΑ - ΤΦΔΘΑ 
 ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 

ΘΔΜΑ: ψκα Τπαμησκαηηθψλ 
 

ΥΔΣ : α.   Ν. 445/1974 
β.   Ν. 705/1977 
γ.    Ν. 1848/1989 
δ.    Ν. 1911/1990 
ε.    N. 2439/1996 
ζη.  Ν. 2936/2001 
δ.    Ν. 3883/2010 
ε.   Ν. 4609/2019 
ζ.   Έγγξαθν Π.ΟΜ.ΔΝ. απφ  27 /08/2019 κε Αξ. Πξση. 147 
 

 

Αμηόηηκνη θ.θ. Τπνπξγνί, Αμηόηηκνη θ.θ. Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο 
Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ, Αμηόηηκε θ. Γεληθέ Γξακκαηέα, 
Αμηόηηκνη θ.θ. Αξρεγνί, 

 
    1.  Δθδειψζεθε πξφζθαηα ε πξφζεζε ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ γηα 

ζχζηαζε «ψκαηνο Τπαμησκαηηθψλ», κε ηελ ζπλαθφινπζε έθδνζε εληνιήο πξνο 
δηεξεχλεζε / ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ απφ ηα πθηζηάκελα Γεληθά Δπηηειεία. 

  
    2. Πξνηάζεηο, νη νπνίεο θαινχληαη εμαξρήο λα εκπεξηέρνπλ νξνθή σο πξνο ηελ 

βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ Τπαμησκαηηθψλ (θαηαιεθηηθφο βαζκφο Αλζππαζπηζηή) ε νπνία 
ζα δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηελ πθηζηάκελε (αθνχ ππάξρεη ζεζκηθά ε δπλαηφηεηα γηα 
πξναγσγή θαη έληαμε ζην ψκα ησλ Αμησκαηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ 
Τπαμησκαηηθψλ θαη πάλησο ππφ πξνυπνζέζεηο).  

 
    3. Ζ ζρεδηαδφκελε πξφζεζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ ψκαηνο 

Τπαμησκαηηθψλ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ άκπλαο ηεο ρψξαο φπσο ιέγεηε - καο βξίζθεη 
αληίζεηνπο, γηα ιφγνπο νη νπνίνη ζα εμεγεζνχλ.  

Νφκηκα αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ’ 
αξηζκ.16/2017 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ Υαιαλδξίνπ, 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ 
κε αξηζκφ κεηξψνπ 844 θαη αξηζκφ βηβιίνπ ζπλδηθαιηζηηθψλ 
νξγαλψζεσλ 6390. 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ               Member of 

                                 Π.ΟΜ.ΔΝ..  

Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.pomens.gr - Facebook ΠΟΜΔΝ 
E-mail: info@pomens.gr 

Αζήλα, 05 επηεκβξίνπ 2019 

mailto:info@pomens.gr


 

 

 
    4. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζρεηηθά (α), (β), (γ), (δ), (ε), (ζη), (δ) & (ε), ηα νπνία 

ζην ζχλνιφ ηνπο αθνξνχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ έλζηνινπ 
πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο ρψξαο, ηίζεληαη ζε γλψζε ζαο ηα 
αθφινπζα: 

 
  α. Ζ πνιππιεζέζηεξε θαηεγνξία ελζηφισλ πνπ ππεξεηεί ζηηο ΔΓ είλαη απηή 

ησλ απνθνίησλ ΑΤ. Ζ ζηαδηνδξνκία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο.  
            ηελ κελ πξψηε, ζχκθσλα κε ην (α) ζρεηηθφ, ππεξεηνχλ γηα δέθα ελλέα (19) 

ρξφληα σο Τπαμησκαηηθνί, ελψ ζηελ δεχηεξε γηα δέθα έμη (16) ρξφληα σο Αμησκαηηθνί 
ππαγφκελνη ζην (ε) φκνην ή γηα δέθα νθηψ (18) & γηα δέθα ελλέα (19) ρξφληα (απινί 
απφθνηηνη ΑΤ θαη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ αληίζηνηρα) σο Αμησκαηηθνί ππαγφκελνη ζην (δ) 
ζρεηηθφ.  

           Γίλεηαη πξφδεια αληηιεπηφ φηη θάζε απφθνηηνο ΑΤ ζα πεξάζεη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εληαγκέλνο ζην ψκα ησλ Τπαμησκαηηθψλ, ελψ 
ε έληαμή ηνπ ζην ώκα ησλ Αμησκαηηθώλ έξρεηαη θαηαξρήλ σο ΑΝΑΓΚΗ γηα θάιπςε 
ζέζεσλ πνπ δελ δύλαηαη ην ώκα ησλ απνθνίησλ ΑΔΙ λα θαιύςεη ιόγσ 
πεπεξαζκέλεο δηαζεζηκόηεηαο θαη, θαηά δεύηεξνλ σο ζπλέπεηα ηεο 
αλαβαζκηδόκελεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο ζρνιέο ησλ ΑΤ, νη νπνίεο πιένλ είλαη 
ηξηεηνχο θνίηεζεο, έρνπλ ζπγθεληξψζεη πείξα αξθεηψλ δεθαεηηψλ ηθαλή λα θαηαξηίδεη 
ζηειέρε κε επάξθεηα θαη αλαγλσξίδνληαη σο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο.  

 
   β. Οη Δζεινληέο θαη νη Δζειφληξηεο ησλ (α) & (β) νκνίσλ, είλαη ήδε Αμησκαηηθνί 

(κε πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο ηεο Πνιηηηθήο Ζγεζίαο), αξηζκνχλ ζε ζχλνιν κεξηθέο 
εθαηνληάδεο ζηειέρε, ππάγνληαη ζην (ε) ζρεηηθφ, ελψ ζε ιηγφηεξν απφ κηα πεληαεηία ζα 
έρνπλ αθππεξεηήζεη θαη ηα ηειεπηαία. 

 
   γ. Οη Δζεινληέο Μαθξάο Θεηείαο (ΔΜΘ) ηνπ (γ) ζρεηηθνχ, ππεξεηνχλ γηα 

ηξηάληα (30) ρξφληα σο Τπαμησκαηηθνί θαη κφιηο πέληε (5) σο Αμησκαηηθνί. 
  
    δ. Οη Δπαγγεικαηίεο Οπιίηεο (ΔΠ.ΟΠ) ηνπ (ζη) νκνίνπ, ππεξεηνύλ ζε όιε 

ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο σο Τπαμησκαηηθνί, εμειίζζνληαη κέρξη θαη ηνλ βαζκφ ηνπ 
Αξρηινρία, ελψ θαη΄ εμαίξεζε πξνάγνληαη ζε Αλζππαζπηζηέο (αλδξαγαζία).  

            Ζ δε πξφβιεςε ηνπ λφκνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νξνθή δπλάκεσο ηνπ ψκαηνο 
ησλ ΔΠ.ΟΠ. ζε απηήλ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000) ζηειερώλ. Ο αξηζκφο ηνπο θαη 
κφλν, σο πξφβιεςε ηνπ πθηζηάκελνπ λφκνπ, εάλ εθαξκνδφηαλ πιήξσο, ζα άγγηδε ην 50% 
ηεο νξνθήο δπλάκεσλ ζην ζχλνιν ηνπ ππεξεηνχληνο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ΔΓ 

  
    ε. Οη Οπιίηεο Βξαρείαο Αλαθαηάηαμεο (ΟΒΑ) θαη νη επαλαθαηαηαζζφκελνη 

έθεδξνη δχλαληαη λα ππεξεηήζνπλ έσο θαη ηξία (3) έηε κε ηνλ βαζκφ πνπ θέξνπλ (σο επί 
ην πιείζηνλ Τπαμησκαηηθνί), ππάγνληαη δε ζηα (δ) & (ε) ζρεηηθά. 

 
              5. χκθσλα ινηπφλ κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ώκα 
Τπαμησκαηηθώλ όρη απιώο ππάξρεη, αιιά επίζεο θαηαιακβάλεη ηα 2/3 ηνπιάρηζηνλ 
επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηξαηεύκαηνο! Αλ δε ηεξνχληαλ επαθξηβψο ε 
πξφβιεςε ηνπ (ζη) νκνίνπ, ε δχλακε ησλ ΔΠ.ΟΠ. ζα ήηαλ δηπιάζηα ηεο πθηζηάκελεο θαη 
ζα είραλ θαιπθζεί ηα φπνηα θελά ππάξρνπλ ζην ψκα ησλ Τπαμησκαηηθψλ.  
 
              6. Τπελζπκίδεηαη φηη ε λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα ηνπο ΔΠ.ΟΠ. θάλεη ιφγσ γηα 
νξνθή 40.000 ζηειερψλ ηα νπνία «… αλαπιερώλοληαη κε Κοηλή Υποσργηθή Απόθαζε ηωλ 
Υποσργώλ Εζληθής Άκσλας θαη Οηθολοκηθώλ, ποσ εθδίδεηαη θαηόπηλ εηζήγεζες ηοσ 
Αλώηαηοσ Σσκβοσιίοσ ηωλ Κιάδωλ ηωλ Ελόπιωλ Δσλάκεωλ θαη γηα ηα Κοηλά Σώκαηα ηοσ 
Αρτεγού ηοσ Γεληθού Επηηειείοσ Εζληθής Ακσλας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) … ορίδεηαη ο αρηζκός ηωλ 



 

 

Επαγγεικαηηώλ Οπιηηώλ ποσ θαηαηάζζοληαη θάζε τρόλο αλάιογα κε ηης αλάγθες ηοσς.» 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη παξαπάλσ ζέζεηο ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη πξνζσπνπαγείο, ελψ 
ε Πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε δηα ησλ νξγάλσλ ηεο θαη κέζσ πξνθεξύμεσλ ζε εηήζηα 
βάζε λα θαιχπηεη ηηο πθηζηάκελεο απνρσξήζεηο ζηειερψλ εθόζνλ έρεη ειιείςεηο ζε 
ρακειφβαζκν πξνζσπηθφ! 

 
    7. Ζ παξνχζα δνκή δπλάκεσλ (γηα ιφγνπο δηαβάζκηζεο δελ ζα εκβαζχλνπκε) 
πεξηιακβάλεη ηελ αξηζκεηηθή χπαξμε πιένλ ησλ δχν (2) εθαηνληάδσλ: Γηνηθήζεσλ πάζεο 
θχζεσο, ηξαηνπέδσλ, Πνιεκηθψλ Πινίσλ, Πηεξχγσλ Μάρεο, Παξαηεξεηεξίσλ θ.α.. Γηα 
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ, απαηηνχληαη Αμησκαηηθνί ζε ζεκαληηθνχο 
αξηζκνχο νη νπνίνη είλαη αδχλαην λα θαιπθζνχλ απφ ην πθηζηάκελν δπλακηθφ απνθνίησλ 
ΑΔΗ. Σν θελφ απηφ αλαπιεξψλεηαη απφ ηνπο Αμησκαηηθνχο ΑΤ θαη ηνπο Αμησκαηηθνχο 
εμ Δζεινληψλ. Μάιηζηα, νχηε απηνί είλαη αξηζκεηηθά αξθεηνί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ζε Αμησκαηηθνχο, θαη πξνο πιήξσζε ησλ πθηζηάκελσλ αλαγθώλ, ηα Γεληθά Δπηηειεία 
έρνπλ εθδώζεη δηαηαγέο κε ηηο νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ζηηο πθηζηάκελεο Γηνηθήζεηο 
ηνπο ην δηθαίσκα λα αλαζέηνπλ θαζήθνληα Αμησκαηηθώλ ζε Αλζππαζπηζηέο θαη 
Τπαμησκαηηθνύο! 
 
    8. Ζ πθηζηάκελε θξίζε ππνγελλεηηθφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη επί δεθαεηίεο ε 
ρψξα καο, νη αλαβνιέο ιφγσ ζπνπδψλ ησλ ππνςεθίσλ πξνο θαηάηαμε θιεξσηψλ αιιά 
θαη νη  θαηά θαηξνχο επλντθέο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγνληαη ζηελ ΒηΔ γηα ηνπο «αληηξξεζίεο 
ζπλείδεζεο» θαη νη νπνίεο ελ ηέιεη ελζαξξχλνπλ ηελ «ελαιιαθηηθή ζεηεία», ιφγσ ηνπ 
ζπλεπαγφκελνπ θελνχ πνπ επηθέξνπλ ζηηο θαηαηάμεηο θιεξσηψλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα 
ηελ επηβάξπλζε κε πξφζζεηα θαζήθνληα ηνπ ακέζσο επφκελνπ ηεξαξρηθά ζεζκνχ, 
δειαδή απηφλ ησλ ΔΠ.ΟΠ., -ν νπνίνο είλαη ήδε αξηζκεηηθά ιεηςφο-. Καηά αλάγθε, ηα 
ζηειέρε ηνπ ζεζκνχ απηνχ απαζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο θιεξσηψλ θαη θαη΄επέθηαζε 
δελ επαξθνχλ σο δπλακηθφ γηα ηα θαζήθνληα γηα ηα νπνία εμαξρήο έρνπλ πξνζιεθζεί, 
δίδνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε πσο ππάξρεη ζέκα κόλν ππνζηειέρσζεο ζε ρακειφβαζκα 
ζηειέρε, ελψ ζηελ πξάμε ε θχξηα γελεζηνπξγφο αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη θαη ν 
ρακειφο θχθινο πξνζέιεπζεο θιεξσηψλ ζπλ ην πεξηνξηζκέλν εχξνο ζεηείαο απηψλ.  
 
     9. ψκα Τπαμησκαηηθψλ, θαηά ην πλεχκα ηεο εμαγγειζείζαο πξσηνβνπιίαο ηνπ 
ΤΔΘΑ θαη ηαπηφρξνλε χπαξμε ζρνιψλ ΑΤ, νη νπνίεο ζα εθπαηδεχνπλ γηα ηξία θαη πιένλ 
έηε ζηειέρε κε πξννπηηθή αλέιημεο κέρξη θαη ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηή, θαηά ηελ 
γλψκε καο δελ κπνξεί λα ππάξμεη, εθηφο θαη «ν κε γέλνηην» ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο 
αθνχεη ζε απηήλ ηελ πξφζεζε θαηάξγεζεο ησλ ζρνιψλ!   
 
               10. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ππνβάζκηζεο ησλ ζρνιψλ 
ΑΤ, αθελφο γηα επλφεηνπο ιφγνπο ζα θαηαξξεχζεη ην επίπεδν ησλ εηζαρζέλησλ ζε 
απηέο ηηο ζρνιέο (ε ζπλέπεηα ζα θαλεί ρξφληα αξγφηεξα επί ησ έξγσ, κε φηη επηθπιάζζεη 
απηφ γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα), αθεηέξνπ έλα ζχζηεκα αζθαιείαο ην νπνίν επί δεθαεηίεο 
ζηεξίδεηαη ζηα ηκήκαηα ησλ ΑΔΗ & ησλ ΑΤ, είλαη δνθηκαζκέλν, επηηπρεκέλν, - κε 
αλάγθε πάλησο βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ - θαη 
ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ζεζκνχο φπσο νη Δζεινληέο, νη ΔΜΘ, νη ΔΠ.ΟΠ. & νη ΟΒΑ, 
μαθληθά θαη ελ κέζσ ηεθηνληθψλ γεσπνιηηηθψλ αιιαγψλ ζηελ γεηηνλία καο, κνηάδεη λα 
απαμηψλεηαη, ηελ ζηηγκή πνπ θαηά γεληθή νκνινγία ζα έπξεπε θαηά θφξνλ λα ιακβάλνληαη 
κέηξα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε θαη ηελ ηφλσζε ηνπ εζηθνχ ησλ 
ζηειερψλ. 
 

Αμηόηηκνη θ.θ. Τπνπξγνί, Αμηόηηκνη θ.θ. Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο 
Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ, Αμηόηηκε θ. Γεληθέ Γξακκαηέα, 
Αμηόηηκνη θ.θ. Αξρεγνί, 

 



 

 

    11. Ζ Οκνζπνλδία καο, θαιεί ηελ Πνιηηηθή θαη ηελ ηξαηησηηθή Ζγεζία ζε 
νπζηψδε δηάινγν. Δπηζεκαίλεη φηη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη αξθεηφ γηα ηελ 
ελίζρπζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε ρακειφβαζκν πξνζσπηθφ, -απιψο δελ ηεξείηαη-, όηη 
απηό πνπ ρξεηάδνληαη πξσηίζησο νη Έλνπιεο Γπλάκεηο ζε επίπεδν πξνζσπηθνύ 
είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζε όια ηα επίπεδα, ε νπνία 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην (ζ) φκνην, -φπσο ήδε ζαο έρνπκε πξνηείλεη-, θαζψο θαη  φηη 
απαηηείηαη ζηξνθή ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο αλαπηέξσζεο ηνπ εζηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ κε απηά κέηξα Γηνηθεηηθήο 
Μέξηκλαο, ηα νπνία πνιιάθηο έρνπκε ζίμεη θαη αλαδείμεη.  

 
    12. Δηζεγεηήο ζέκαηνο: Σνκεάξρεο Ννκηθψλ Θεκάησλ: Αλζππνπινίαξρνο (Δ) 

Γεψξγηνο Λέληδηνο ΠΝ, ηει. 6958471300. 
 
    13. Υεηξηζηήο ζέκαηνο, Αληηπξφεδξνο Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ & Πξνζσπηθνχ: 

Σαγκαηάξρεο (ΠΕ) Παπαζαλαζίνπ Γεψξγηνο , ηει. 6937023598. 

 
 
 

Μεηά ηηκήο 
Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 
 
                Ο                                                                                                     Ο 
        ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                         ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΩΣΑ                                                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟΤ 
       Δπγφο (ΤΓΚ)                                                                                      Λγνο (ΠΕ) 
 

 


