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ΠΡΟΣ :  Αντιπροεδρία Διοικητικών θεμάτων 

                                                                                        
ΘΕΜΑ: Διαχωρισμός Κατηγορίας Υπαξιωματικών 
 
 

   Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει κατόπιν παραπόνων από συναδέλφους 
του θεσμού μας, το κλίμα της έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης που επικρατεί στις 
τάξεις του, σχετικά με τον διαχωρισμό που γίνεται σε υπηρεσιακά έγγραφα των Δνσεων 
του ΓΕΣ, ως προς την αναφορά σε Υπαξιωματικούς. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται η 
εμμονή των Δνσεων στα υπόψη έγγραφα, να διαχωρίζουν τους Υπξκούς από τους ΕΠΟΠ, 
χωρίς να τίθενται θέματα προέλευσης.  
 

     Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αισθήματος διάκρισης μεταξύ των 
Υπξκών και πολλές φορές σύγχυσης, καθότι σε έγγραφα όπως προκηρύξεις θέσεων 
εξωτερικού, σχολείων κλπ παρατηρείται η ξεχωριστή αναφορά σε Υπξκούς και ΕΠΟΠ. 
Επισημαίνεται ότι το γεγονός αυτό καθ’ αυτό, συνιστά τεράστια αδικία και άνιση 
αντιμετώπιση, ενάντια σε Μόνιμο προσωπικό που ανήκει στο Σώμα των Υπαξιωματικών.  
 
Η αντιμετώπιση αυτή πολλές φορές καταλήγει και σε προσωπικό επίπεδο τόσο μεταξύ 
των Υπξκών όσο και ανάμεσα σε προϊσταμένους και υφισταμένους, φαινόμενο που 
επηρεάζει έντονα την καθημερινότητα των συναδέλφων μας σε σχέση με την ψυχολογία 
και την απόδοση τους στην εργασία. 
 
 Επιπλέον, η προαναφερόμενη διάκριση συναντάται συχνά και στον ηλικιακό τομέα. 
Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ για προκήρυξη 
θέσεων πληροφορικής,το οποίο ζητεί προς φοίτηση στο υπόψη σχολείο ΕΠΟΠ Υπαξκούς 
ηλικίας κάτω των 40 ετών, αποκλείοντας έτσι μεγάλη μερίδα στελεχών, τα οποία δύναται 
να έχουν πιστοποιημένες και κατάλληλες γνώσεις για τις υπόψη θέσεις.  
 

     Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλα τα κλιμάκια των Δκσεων και Δνσεων του ΓΕΣ, ότι τα 
στελέχη του θεσμού ΕΠΟΠ αποτελούν δυναμική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι 
Μόνιμο προσωπικό και δικαιούνται ίσης μεταχείρισης με τους λοιπούς συναδέλφους 
Υπαξιωματικούς. Τα παραπάνω, δύναται να επιφέρουν τον διχασμό μεταξύ των 
Υπαξιωματικών στις τάξεις του ΕΣ, δεδομένου ότι ο διαχωρισμός Υπαξιωματικών που 
γίνεται σε υπηρεσιακά έγγραφα ενημέρωσης του προσωπικού αλλά και στην 
καθημερινότητα των στρατιωτικών Μονάδων, είναι τεράστιος και πολλές φορές μη 



ανεκτικός. 
 

        Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ/Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει μία κατάφορη αδικία που υφίστανται 
συχνά τα στελέχη του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ, συγκριτικά με τους συναδέλφους Υπξκούς 
άλλων προελεύσεων. Όλοι μαζί ανήκουν στην κατηγορία των Υπαξιωματικών και 
επισημαίνει ότι οι τα στελέχη του θεσμού των ΕΠΟΠ ανήκουν στην κατηγορία των 
Υπαξιωματικών και δεν ανέχεται τον διαχωρισμό. 
 

     Η Ομοσπονδία και η Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων προς τις οποίες αποστέλλεται 
το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις κατά τις κρίσεις τους ενέργειες  προς την 
Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία. 
 
 

Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:  ΕΠ.ΟΠ Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος 
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