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ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

(Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) 
 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 58/2016 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Λάρισας,καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του  

Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 25 
 

 

Τηλ. 6936158679&6977617429e-mail: espelarisas@gmail.com 
 

 

 
ΠΡΟΣ :     ΑΔΦ Λάρισας 
                ΠΟΜΕΝΣ 
                κ.  Βουλευτές Ν. Λάρισας  

 
Αρ. Πρωτ.107/2021 
Λάρισα, 22 Φεβ 2021 

ΚΟΙΝ.  :     Δκτή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
                 Μέλη ΕΣΠΕΛ 
                 ΜΜΕ  

 

ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση Στελεχών [στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ)] 
 
ΣΧΕΤ.  :  α. Φ.330/99/1365053/Σ.1510/22 Ιουλ 20/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΔΟΕ-ΔΙΔΕΚΠ 
  β. Φ.071.4/19/816446/Σ.440/30 Σεπ 20/ΓΕΣ/Δ1 
 

1. Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής Πολέμου 
Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το (β) σχετικό, πριν την 
παρουσίαση των εκπαιδευομένων στη Σχολή προβλέπεται η συμμετοχή τους, σε 
Διαδικτυακή Μάθηση (ΔιΜα) Προπαρασκευής, η οποία διαρκεί 10 εβδομάδες και 
είναι υποχρεωτική για όλους του προσκληθέντες Αξκούς (κανονικούς και 
αναπληρωματικούς). 
 

2. Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την (α) σχετικό, για τη 
διευκόλυνση των εκπαιδευομένων κατά την περίοδο διεξαγωγής της ΔιΜα 
λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα διοικητικής φύσης: 
 
 α. Απαλλαγή από ασκήσεις, 24ώρες υπηρεσίες και ΝΕ. 

 
 β. Χορήγηση ειδικής εκπαιδευτικής αδείας (πέραν των 
προβλεπομένων) μίας εργάσιμης ημέρας για κάθε 2 εβδομάδες ΔιΜα. 
 
 γ. Αποφυγή κινήσεων εκτός της Φρουράς στην οποία υπηρετούν, 
για εκτέλεση υπηρεσίας. 
  

 δ. Αναχώρηση από το χώρο εργασίας την παραμονή και την ημέρα 
έγγραφης δοκιμασίας σε θεματική ενότητα, την 12:00 ώρα. 
 

 3. Από την μέχρι σήμερα διεξαγωγή της ΔιΜα, έχουν διαπιστωθεί τα 
παρακάτω: 

 
α. Το σύνολο των συμμετεχόντων Αξκών (κανονικοί και 

αναπληρωματικοί) υποχρεούται να λάβει μέρος σε 6 τρίωρα βαθμολογούμενα 
διαγωνίσματα (3 ενδιάμεσα και 3 τελικά), με ώρες διεξαγωγής 18:00-21:00, 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η παρουσία 
τέκνων στο σπίτι δυσχεραίνουν τη συγκέντρωση και απόδοση. 
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 β. Μετά από παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την 
έναρξη των διαγωνισμάτων δεν έχουν κοινοποιηθεί οι βαθμολογίες ούτε οι ορθές 
απαντήσεις-λύσεις αυτών, ώστε να γνωρίζουν οι Αξκοί την πορεία της επίδοσής 
τους. 
 
 γ. Υφίστανται Αξκοί, που μέχρι την κανονική φοίτηση τους, θα 
συμμετέχουν στη ΔιΜα ως αναπληρωματικοί 2 και 3 φορές, με αποτέλεσμα: 
 

(1) Την συνεχή επιβάρυνση του οικογενειακού τους 
προγραμματισμού. 

 
(2) Την διαρκής λήψη διευκολύνσεων (μέτρα διοικητικής 

φύσης), που ως αποτέλεσμα έχουν την επιβάρυνση της υπηρεσίας. 
 

(3) Την διαρκής μελέτη και συμμετοχή σε διαγωνίσματα,με 
εξεταστέα ύλη, πιθανόν διαφοροποιημένη για κάθε εκπαιδευτική σειρά ΔιΜα. 
 

4. Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ, στο πλαίσιο επίτευξης των επιθυμητών στόχων της 
ΔιΜα Προπαρασκευής της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ), προτείνει: 

 
α. Την οργάνωση διεξαγωγής των διαγωνισμάτων σε πρωινές 

ώρες, παρέχοντας τις ανάλογες διευκολύνσεις στους συμμετέχοντες Αξκούς. 
 

 β. Την έγκαιρη κοινοποίηση των βαθμολογιών, πριν την έναρξη των 
τελικών διαγωνισμάτων, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων και την πιθανή 
εντατικοποίηση των προσπαθειών τους, στις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν. 
 
 γ. Την δυνατότητα διατήρησης της ύλης των διαγωνισμάτων για 
όσους συμμετείχαν ήδη 1 φορά στη ΔιΜα και δεν επιλέχθηκαν για κανονική 
φοίτηση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αλλαγής της ύλης, να δίνεται η 
δυνατότητα στους εν λόγω Αξκούς, εφόσον το επιθυμούν, να κατοχυρώνουν τις 
βαθμολογίες των διαγωνισμάτων που εξετάστηκαν σε προηγούμενη ΔιΜα, 
συμμετέχοντας εθελοντικά στην παρακολούθηση της νέας ΔιΜα. 
 

5.  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

-Ο- 
Πρόεδρος 

 
 

Πέτρος Μούστος 
Ανχης (ΔΒ) 
6936158679 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
 

Απόστολος Θέος 
Εσμίας (ΟΤΕΤΗ) 

6977617429 
 


