
 
 
 

ΠΡΟΣ :   Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  Αρ. Πρωτ.: 3/2020 
   Καρδίτσα, 21 Ιαν 2020 
    
    
ΚΟΙΝ  : Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.   
    
    
ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού 
   
ΣΧΕΤ.: α. Σύνταγμα της Ελλάδας 
 β. Αστικός Κώδικας 
 γ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139/3-

6-2011) Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 δ. Ν.4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88/11-4-2012) 
 ε. Ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 127/ 13-7-2017) 
 
Κύριε Πρόεδρε  
 

      1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του (γ) 
σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, οι παρακάτω κατηγορίες 
στρατιωτικού προσωπικού εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν 
διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους: 
 

α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. 
 
β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής 

απόφασης. 
 
γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ. 

 
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του (γ) ομοίου ως άτομα με 

αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 
4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄), νοούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 
67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 
ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. 

./. 
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3. Από την μέχρι τώρα εφαρμογή αυτών των ευεργετικών μέτρων των 
παραπάνω κατηγοριών διαπιστώνεται ότι όσοι επιμελούνται ΑμεΑ με ποσοστό 
αναπηρίας από 80% έως και 100% επιβαρύνονται πρόσθετα και υπερβολικά διότι 
έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη των αναγκών των ΑμεΑ. Έτσι 
καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες των σοβαρών κοινωνικών και οικονομικών 
δυσκολιών που προκύπτουν από αυτή την συνεχή και αδιάλειπτη ανάληψη της 
ευθύνης και της ταυτόχρονης εργασιακής ζωής. Του αγώνα και της υποχρέωσης 
για αυτές τις «ευπαθείς» ομάδες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανάληψη 
οποιασδήποτε πρόσθετης υπηρεσιακής υποχρέωσης πέραν του ωραρίου 
εργασίας διότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η «αναπλήρωση» του έχοντα την 
επιμέλεια. 
 

4. Επίσης σύμφωνα με τα (δ) και (ε) σχετικά ρυθμίζονται τα θέματα  που 
σκοπό έχουν την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη 
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική ζωή της χώρας και τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να 
λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή 
περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Στις ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση 
της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται 
ενδεικτικά, μέτρα παροχής υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και 
ενδιαμέσων, εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες για την επικοινωνία. 
 

5. Συναφώς στο πλαίσιο της στήριξης των ΑμεΑ, της μέριμνας υπέρ 

στρατιωτικού προσωπικού και των διοικητικών και άλλων ευεργετικών μέτρων 

για τις κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα και επιμελούνται ΑμεΑ 

με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως και 100% προτείνεται να απαλλάσσονται 

από την εκτέλεση όλων των υπηρεσιών.  

 
 6. Χειριστής θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Μέλος της 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. Τομεάρχης Παραγωγικών Σχολών της ΠΟΜΕΝΣ. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  
  

Γκούγκλιας Δημήτριος 
 

Κωστόπουλος Σπυρίδων 
Υπλγός (ΠΒ) Υπλγός (ΑΤΘ) 

 
 

 
 


