
 

ΑΜΤ    ελίδα 1 από ςελίδεσ2 
 
 

 

Αρ. Πρωτ.: 15/2021 
Σρίκαλα, 15 Ιοφλ 21 

 

ΠΡΟ :  Τφυπουργό Εκνικισ Άμυνασ κ. Αλκιβιάδθ τεφανι 
 

ΚΟΙΝ. :  Τπουργό Εκνικισ Άμυνασ κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
  Γενικό Γραμματζα Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ κ. Αντϊνιο Οικονόμου 
  κ.κ. Βουλευτζσ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ Εκνικισ Άμυνασ & Εξωτερικϊν Τποκζςεων 
  κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕ 
  ΠΟΕ, ΑΜΤΝ, ΑΤΔΑ, Α, ΑΙΡ, ΑΑΤ, ΟΕΔ 
  ΜΜΕ - τρατιωτικοί ςυντάκτεσ 
 

ΘΕΜΑ :  Εκπαίδευςθ τελεχϊν (Τποχρεωτικά χολεία Αξιωματικϊν) 
 

ΧΕΣ.  :   α. Φ.330/162031/.3649/26-7-11/ΤΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 3854/2011) 
 β. Φ.411/1/294483/.797/6-2-18/ΤΠΕΘΑ 
 γ. Φ.330/124/230395/.6762/22-10-19/ΤΠΕΘΑ (ΦΕΚ Βϋ 3877/2019) 
 δ. Η από 15 Φεβ 21 με Αρ. Πρωτ. 4/2021 Επιςτολι του ΑΜΤ 
  

Αξιότιμε κφριε Τφυπουργζ, ςε ςυνζχεια του (δ) ςχετικοφ, επιτρζψτε μασ να επανζλκουμε  ςτο 
κζμα των Τποχρεωτικϊν χολείων Αξιωματικϊν και ςτισ αναγκαίεσ εκείνεσ ρυκμίςεισ που εκκρεμοφν, 
αναφορικά με τθν τροποποίθςθ του (β) ομοίου, ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτισ παραμζτρουσ 
μοριοδότθςθσ και το χολείο Διοικητών Τπομονάδων. 

 

Με το (α) ςχετικό, όπωσ αυτό τροποποιικθκε και διαμορφϊκθκε με το (γ) όμοιο, ρυκμίηονται 
κζματα που αφοροφν ςτα χολεία υποχρεωτικισ φοίτθςθσ των Αξιωματικϊν των ΕΔ, θ επιτυχισ 
παρακολοφκθςθ των οποίων αποτελεί τυπικό προςόν προαγωγισ. Ειδικότερα, με το (γ) ςχετικό, 
εντάχκθκε ςτισ εκπαιδεφςεισ ςταδιοδρομικισ φφςεωσ (υποχρεωτικά χολεία)το χολείο Διοικθτϊν 
Τπομονάδων, που υπιρξε βαςικι διεκδίκθςθ του κλάδου από το ζτοσ 2015 όταν και λειτοφργθςε εκ 
νζου το υπόψθ χολείο, χωρίσ δυςτυχϊσ να υπάρχει εξ αρχισ ανάλογθ πρόβλεψθ από τθν Πολιτεία. 
Δυςτυχϊσ, αυτοφ του είδουσ οι αβλεψίεσ και παραλείψεισ το μόνο που καταφζρνουν είναι να 
εμπνεφςουν όλο και λιγότερο το κεμελιϊδεσ αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ αξιοκρατίασ.  

το πλαίςιο του Κοινοβουλευτικοφ ελζγχου (Ερϊτθςθ 1953/14-11-2019 τθσ Βουλισ των 
Ελλινων) ερωτθκείσ προςωπικά για το κζμα, ζχοντασ ορκότατα και ζγκαιρα διαγνϊςει τθ δυςαρμονία 
μεταξφ πραγματικότθτασ και ιςχφοντοσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, δθλϊςατε ότι: «..… Κατά τθν τρζχουςα 
χρονικι περίοδο, εξετάηεται θ τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ςτο μζτρο που 
απαιτείται, με απώτερο ςκοπό, το Σχολείο Δοικθτών Υπομονάδων να μοριοδοτείται με ανάλογο 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι, θ μζριμνα υπζρ των ςτελεχών, αποτελεί 
επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα και όχι απλώσ ςφνολο ευεργετικών μζτρων. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, 
οι χειριςμοί που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ των μετακζςεων, εδράηονται ςτθν 
απαρζγκλιτθ εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, κακώσ και κάκε άλλου ςυναφοφσ κεςμικοφ 
κειμζνου.». Παρόμοιεσ δθμόςιεσ τοποκετιςεισ ςασ υπιρξαν και μεταγενζςτερα, δυςτυχϊσ χωρίσ απτό 
αποτζλεςμα μζχρι ςιμερα.  

 

ΤΝΔΕΜΟ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 
(.Α..Μ.Τ) 

Νόμιμα αναγνωριςμζνο ςωματείο με τθν υπ’ αρικ. 07/27-3-2018 διάταξθ 
Εκοφςιασ δικαιοδοςίασ του Ειρθνοδικείου Σρικάλων, καταχωρθμζνο ςτα βιβλία 
ςωματείων του αυτοφ δικαςτθρίου με αρικμό μθτρϊου 1602/2018. 
Ηλεκτρονική διεφθυνςη: http://www.sasmy.gr 
Ε-mail                                 : info@sasmy.gr 
ΟμάδαFacebook              : https://web.facebook.com/groups 

http://www.sasmy.gr/
mailto:info@sasmy.gr
https://web.facebook.com/groups/
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ΑΜΤ      ελίδα 2 από ςελίδεσ 2 
 
 

Αξιότιμε κφριε Τφυπουργζ, όπωσ αςφαλϊσ αντιλαμβάνεςκε ζχει παρζλκει εξαιρετικά μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα, δίχωσ να δρομολογθκεί θ υλοποίθςθ όςων εξαγγείλατε. Ωσ εκ τοφτου, είμαςτε ςτθ 
δυςάρεςτθ κζςθ να επανζλκουμε ςτο κζμα, προςδοκϊντασ τισ πρωτοβουλίεσ ςασ προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι, ϊςτε με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ και ιςονομίασ, να αρκεί θ υφιςτάμενθ 
δυςαρμονία και να δρομολογθκεί επιτζλουσ θ ζνταξθ του ςυγκεκριμζνου ςχολείου ςτισ παραμζτρουσ 
των κριτθρίων μετακζςεων των ςτελεχϊν του Ξ, που ρυκμίηονται με τθ (β) ςχετικό, ςτισ οποίεσ φυςικά 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των λοιπϊν υποχρεωτικϊν ςχολείων. 

Οι ιδιαιτερότθτεσ που ομολογουμζνωσ ζχουν προκφψει ςε κοινωνικό επίπεδο από τθν 
ανάλθψθ τθσ διακυβζρνθςθσ (αντιμετϊπιςθ πανδθμίασ, εντεινόμενθ οικονομικι κρίςθ) και 
γεωςτρατθγικό επίπεδο είναι μεν υπαρκτζσ, αλλά προφανϊσ και δεν μποροφν να αποτελζςουν άλλοκι 
για πολφμθνεσ κακυςτεριςεισ, ςε κζματα ευκόλωσ διευκετοφμενα. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ, 
ανεξάρτθτα από τουσ λόγουσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να οφείλεται θ ςυγκεκριμζνθ κακυςτζρθςθ, 
εκτιμάται ότι το κζμα χριηει άμεςθσ ρφκμιςθσ, αφοφ λόγω τθσ μθ προςμζτρθςθσ του ςυγκεκριμζνου 
ςχολείου διαφαίνεται ότι αλλοιϊνεται το ςυνολικό αποτζλεςμα ωσ προσ τθν εξαγωγι των μορίων, με 
ςυνζπεια να μθν προάγεται θ αριςτεία, θ αξιοκρατία και θ αντιπροςωπευτικότητα ςτθν αξιολόγθςθ 
προςόντων των ςτελεχϊν.  

 
Η τροποποίθςθ των ςυγκεκριμζνων διατάξεων, φρονοφμε ότι είναι επιβεβλθμζνθ ϊςτε να 

επανζλκει θ ομαλότθτα, θ οποία όπωσ αντιλαμβάνεςκε ζχει κυρίαρχθ ςθμαςία. Αποτελεί ελάχιςτθ 
υποχρζωςθ τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ να διορκϊνει τα ςφάλματα του παρελκόντοσ που ζχουν 
δθμιουργιςει αδιζξοδα, διαμορφϊνοντασ ζνα κεςμικό πλαίςιο πιο δίκαιο και πιο ιςορροπθμζνο.  

 
Αξιότιμε κφριε Τφυπουργζ, κατά τθν ταπεινι μασ άποψθ, μια από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ 

για τθν πολιτικι θγεςία είναι να αλλάξει ςταδιακά θ προςζγγιςθ τθσ μζριμνασ για το ςτρατιωτικό 
προςωπικό, ϊςτε από αόριςτθ υπόςχεςθ να γίνει καθημερινή αξία. Κατά γενικι ομολογία, ςτθν 
πολυετι ςασ ςταδιοδρομία ςτο ςτράτευμα, ζχετε δϊςει επιτυχϊσ τα διαπιςτευτιρια ςασ ωσ θγζτθσ, 
επιδεικνφοντασ πάντα αμζριςτο ενδιαφζρον για το προςωπικό και μπορείτε να αντιλθφκείτε 
ευκολότερα από τον κακζνα τθν ευαιςκθςία των ςτρατιωτικϊν ςτα ηθτιματα αξιοκρατίασ. Συχόν 
διευκζτθςθ του ηθτιματοσ κατά τρόπο κετικό, εκτιμάται ότι κα αποτελζςει ςθμειολογικά πρωτοβουλία 
με ιδιαίτερθ θκικι αξία.  

 
Με ςεβαςμό, 

 
Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

 

-Ο-  
Πρόεδροσ 

 
Ευάγγελοσ τζφοσ 

-Ο-  
Γεν. Γραμματζασ 

 
       τζφανοσ Κουκουράβασ 

 
 

 
 


