
 
 
 
 
 
 

 
 
                                           
 
 
       
 

 
             Αρ. Πρωτοκόλλου:298/2021 
 
 

 
 
     Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2021 

ΠΡΟΣ:   Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο  Παναγιωτόπουλο    
               Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 
               Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών                                                                                                                 

Υποθέσεων 
               Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
               ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 
ΚΟΙΝ :    Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
               Στρατιωτικοί συντάκτες 
                
 
ΘΕΜΑ: 
 
ΣΧΕΤ : 

Διακρίσεις και αποκλεισμοί Στελεχών από σχολεία – εκπαιδεύσεις 
 
Σ.231457Z AYG.21/ΓΕΝ 
 

  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. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ ως 
θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, επανέρχεται στο πολύ σοβαρό 
θέμα αυτό του αποκλεισμού στελεχών από διάφορα σχολεία – εκπαιδεύσεις 
εσωτερικού, θεωρώντας απαράδεκτο το διαχωρισμό τον στελεχών από τα Επιτελεία 
σε κατηγορίες, πότε θέτοντας ως προϋπόθεση συμμετοχής για φοίτηση πλέον των 
άλλων τα ηλικιακά κριτήρια https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1332-pomens-
oxi-stis-diakriseis-ton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op και πότε με κριτήρια βαθμού 
και προέλευσης https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1613-pomens-diakriseis-
monimon-ypaksiomatikon-proeleyseos-epop, μια πρακτική που δημιουργεί εύλογα 
αίσθημα διάκρισης και σύγχυσης μεταξύ των συναδέλφων. 
 
   2. Αυτή η πρακτική των επιτελείων να εξαιρεί συναδέλφους από το αυτονόητο  
δικαίωμα όλων στη γνώση, τη μάθηση και την διάθεση τους για αναβάθμιση των 
γνώσεων τους, έχει άμεσα αρνητικά αποτελέσματα στη ψυχολογία των συναδέλφων 
αλλά και άμεση επίπτωση στην μοριοδότηση του κάθε στελέχους που είναι άρρηκτα 
συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις τους καθώς δεν τους δίνετε η 
δυνατότητα να αυξήσουν τα μόρια τους με την απόκτηση κάποιου πτυχίου. 
 
    3. Εντύπωση προκαλεί ότι και το ΓΕΝ ακολουθώντας την πρακτική του ΓΕΣ, 
με έγγραφο του καλεί για φοίτηση σε τμήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας (Αραβικής – 
Ρωσικής) που θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά για το έτος 
2021 – 2022, στελέχη προελεύσεως ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ εξαιρώντας Αξκους – Υπξκους  

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 



 
 
προελεύσεως ΕΠΥ καθώς και Υπξκους προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. , κρίνοντας πιθανώς ότι 
οι συνάδελφοι αυτών των προελεύσεων μετά και από τόσα χρόνια που υπηρετούν 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι ικανοί για την εκμάθηση ξένης γλώσσας. 
 

  4. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΠΟΜΕΝΣ με έγγραφο της στις 23 
Αυγούστου 2021, επανήλθε και ενημέρωσε την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία για 
την διακριτικά ξεχωριστή αντιμετώπιση στελεχών προέλευσης ΕΠΟΠ από 
προκηρύξεις θέσεων για εκπαίδευση σε σχολεία εσωτερικού, τονίζοντας ότι οι 
αποκλεισμοί από την εκπαίδευση δημιουργούν αίσθημα διάκρισης και σύγχυσης 
μεταξύ των στελεχών, συνιστούν δε τεράστια αδικία και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ 
του Μόνιμου προσωπικού που ανήκει σε όλες τις προελεύσεις.  

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

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

5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. για την 
αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου όλων των στελεχών προτείνει την άμεση 
κατάργηση της διακριτικά διαφορετικής αντιμετώπισης των στελεχών που 
επιχειρείτε το τελευταίο διάστημα από τα Γενικά Επιτελεία, δίνοντας ίσες 
ευκαιρίες για μάθηση και απόκτηση γνώσεων σε όλους τους συναδέλφους και 
υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε όλους τους συναδέλφους 
ανεξάρτητου βαθμού - προέλευσης και σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα τους χωρίς 
αποκλεισμούς. 
           
           6. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: 
Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135. 

      
Μετά τιμής 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 
 
 
 

    Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 
      Γεώργιος Θεοδώρου                     

                 Τχης (ΠΖ) 

      Ο Πρόεδρος  
 

 
   Δημήτριος Ρώτας 

        Ασμχός (ΥΔΚ) 


