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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 
Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού που επιμελείται ΑμεΑ 
 

ΣΧΕΤ : α.  Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139/3-6-2011) 
β.  Ν.4074/2012  
γ.  Ν.4488/2017  
δ.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 03/21-01-20 της Ένωσης Στρατιωτικών 

Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (ΕΣΠΕΕΚΑ) 
 

Ν. 

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

 
1. 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. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας 

ενημερώνει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής 

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.  

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

            member of 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

  Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

Ενότητας Καρδίτσας (ΕΣΠΕΕΚΑ), ότι 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 ατόμων αυτών. 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 των 
συναδέλφων μας. 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. 

 
3.  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. 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 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%, προτείνει να απαλλάσσονται από την εκτέλεση κάθε είδους 
υπηρεσιών  και να μην συμμετέχουν στις ασκήσεις.  

Το συγκεκριμένο αίτημα των στρατιωτικών για απαλλαγή τους από την 
υποχρέωση να μην εκτελούν υπηρεσίες και να μη συμμετέχουν στις ασκήσεις, δεν 
αφορά τη δική τους επιθυμία ούτε ικανότητα, αλλά πηγάζει από την εξαιρετικής 
σημασίας υποχρέωση τους να προστατεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες είτε 
του τέκνου είτε της συζύγου τους, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αναπηρίας. 

 
5.  Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Παραγωγικών Σχολών: Λοχαγός (ΜΧ-

ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος, τηλέφ. 6974483724 
 

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

  
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
  

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γιώργος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 



 

 

 


