
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
   

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Η Γραμματεία  ΕΠ.ΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ  και  η  Ομοσπονδία,  εκφράζουν  με  την  
παρούσα, την  έντονη δυσαρέσκεια τους, αναφορικά με το περιεχόμενο του Δελτίου 
Τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ του Νομού Λάρισας την    
8η Οκτωβρίου 2020, µε αφορμή εργατικό ατύχημα που συνέβη σε Στρατιωτικό 
Προσωπικό προελεύσεως ΟΒΑ, στο 303 Προκεχωρηµένο Εργοστάσιο Βάσεως. 
 
 Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. Λάρισας θέλοντας να εκφράσει την 
αγωνία του στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
για το μέλλον του κλάδου, από τις συνεχείς μυώσεις Τεχνικού Πολιτικού Προσωπικού 
και επιπλέον θέλοντας να τονίσει τα προβλήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας, 
από τις ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας, την 08 Οκτωβρίου 2020 με δελτίο 
τύπου που εξέδωσε και δημοσιεύθηκε σε όλο τον ηλεκτρονικό τύπο της Λάρισας, 
υπέπεσε σε μεγάλο θεσμικό σφάλμα καθώς προέβη σε άδικους χαρακτηρισμούς και 
κρίσεις συναδέλφων μας που προέρχονται από τον θεσμό των ΕΠΟΠ και των ΟΒΑ, 
προχωρώντας στον άκομψο διαχωρισμό των εργαζομένων στην Εθνική Άμυνα σε 
πολιτικούς (εκπαιδευμένους) ή στρατιωτικούς (ανεκπαίδευτους) υπαλλήλους. 
 
   Σύμφωνα με τα γραφόμενα στο δελτίο τύπου, ο Σύλλογος καλεί την 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε άμεσες 
προσλήψεις Πολιτικού προσωπικού, προτρέποντας την να « σταματήσει την 
υποκατάσταση του Τεχνικού Πολιτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων  
µε νέο προσληφθέντα και ανεκπαίδευτα Στελέχη (ΟΒΑ, ΕΠΟΠ)» οι οποίοι όπως 
υποστηρίζει δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση – ειδικότητα – 
 εμπειρία και βαπτίζονται «τεχνίτες» εν µια νυκτί, προς αντικατάσταση του Πολιτικού 
Προσωπικού.  
 
 Οι παραπάνω απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και αναφορές, αφενός 
προσβάλουν τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας που είναι υπεύθυνα για τις 
προσλήψεις προσωπικού σε φορείς του δημοσίου (όπως τα εργοστάσια βάσεως των 
Ε.Δ.) και αφετέρου επιτίθενται άδικα σε κατηγορίες συναδέλφων στρατιωτικών,  των 
Μόνιμων Υπαξιωματικών προερχόμενους από τον θεσμό των Επαγγελματιών 
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι διανύουν μια επιτυχημένη πορεία 18 ετών στις τάξεις 
των Ενόπλων Δυνάμεων και τους οποίους αξιοποίησε η Υπηρεσία στο έπακρο, 
επενδύοντας εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση τους προκειμένου να 
αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της Πατρίδας μας, όπως επίσης και των Οπλιτών 
Βραχείας Ανακατάταξης. 
 
 

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

          member of 

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.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

  
  
               Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, θεωρεί το 
Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ του Νομού Λάρισας, 
ατυχές και απαξιωτικό για τα στελέχη προερχόμενα από τον θεσμό των 
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και τον ΟΒΑ, και ουδεμία σχέση έχει με την 
πραγματικότητα η οποία είναι εντελώς διαφορετική με τους ΕΠΟΠ να εκτελούν το 
μεγαλύτερο έργο στις Ένοπλες Δυνάμεις, τόσο σε κατασκευαστικά έργα με άξιους και 
άριστα εκπαιδευμένους (εκ του αποτελέσματος) χειριστές μηχανημάτων – οχημάτων 
Μηχανικού – όσο και σε εργασίες συντήρησης – επισκευής παντός στρατιωτικού 
υλικού, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων 
στην υπηρεσία, αποσπώντας διαχρονικά έως και σήμερα τα ευμενή σχόλια της 
Πολιτικής – Στρατιωτικής Ηγεσίας. 
 
 Για τους λόγους αυτούς, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλεί το Σύλλογο Υπαλλήλων 
ΥΕΘΑ/ΓΕΣ του Νομού Λάρισας να ανακαλέσει τους ατυχείς χαρακτηρισμούς για τους 
συναδέλφους μας, οι οποίοι τους αδικούν, θίγουν ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων 
και τις οικογένειές τους και δεν έχουν θέση στις Ένοπλες Δυνάμεις, στις οποίες 
εργαζόμαστε όλοι (στρατιωτικοί – πολιτικοί υπάλληλοι) για το κοινό σκοπό που δεν 
είναι άλλος, από την υπεράσπιση της Πατρίδας μας  
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία  
 
 

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας  
    

   Δημήτριος Ρώτας                                                                Γεώργιος Θεοδώρου  
        Επγός (ΥΔΚ)                                                                         Τχης (ΠΖ) 
                                                                           

 
 
 


