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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

 

KOIN: Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 

Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο 

Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση 

Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ 

Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Μπλιούμη 

 

ΘΕΜΑ: Διχαστικές Πρακτικές στις ΕΔ-Ομοσπονδία Στρατιωτικών κατά των 

Αποφοίτων ΑΣΣΥ 

 

ΣΧΕΤ:  α. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 80 Ιαν 21 έγγραφο ΠΟΕΣ 

 β. Ερώτηση 6044 της 16 Απρ 21 (ΣΥΡΙΖΑ) 

 γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 55 της 23 Απρ 21 επιστολή μας 

 δ. Απάντηση ΥΠΕΘΑ Φ.900α/3092/17773/20 Μαϊ 21 

 ε. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 735/21 Μαϊ 21 έγγραφο ΠΟΕΣ 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Με το (γ) σχετικό οι σύλλογοι των αποφοίτων όλων των παραγωγικών 

σχολών ΑΣΣΥ σας έθεσαν υπόψη τα επιχειρήματά τους τους σχετικά με την 

ερώτηση, (β) σχετικό, βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ) 

ως προς την «άνιση» μεταχείριση της βαθμολογικής εξέλιξης μεταξύ των 

αποφοίτων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. 

Η απάντηση, (δ) σχετικό του ΥΠΕΘΑ, με απόλυτη σαφήνεια 

διευκρινίζει ότι οι εν λόγω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού (ΕΜΘ-

ΕΠΟΠ) είναι εκ προελεύσεως και υπηρεσιακής αξιοποίησης διακριτές από 

τους αποφοίτους ΑΣΣΥ ενώ η αντιμετώπιση των σταδιοδρομικών τους 

θεμάτων κατά τρόπο διαφορετικό, δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας.  

Η παραπάνω διευκρίνιση θα ήταν περιττή εάν τα επιχειρήματα περί 

βαθμολογικής εξίσωσης και άνισης μεταχείρισης διαφορετικών προελεύσεων 

προσωπικού δεν προσέβαλαν τον κοινό νου και τα εντελώς αυτονόητα που 

διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των ΕΔ. 

Οι σύλλογοί μας αναγνωρίζουν το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των 

κατηγοριών προσωπικού να διεκδικούν, ακόμα και αντισυναδελφικά εις βάρος 

άλλης κατηγορίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης 

επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσουν και την κοινοβουλευτική 

υποστήριξη για την προώθηση των αιτημάτων τους. 

Όπως είναι αυτονόητο η αναγνώριση αυτή δεν μπορεί να περιλαμβάνει 

τις συνδικαλιστικές ενώσεις των στρατιωτικών οι οποίες, θεωρητικά, 
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εκπροσωπούν και προωθούν τα συμφέροντα όλων των κατηγοριών 

προσωπικού των ΕΔ. 

Μόνο ως αδιανόητο και πέρα από κάθε ηθικό κανόνα δεοντολογίας 

συνδικαλιστικής δράσης μπορεί να χαρακτηριστεί το με περισσή σπουδή 

έγγραφο της ΠΟΕΣ, (ε) σχετικό, το οποίο αναφέρεται στο (α) σχετικό. 

υποστηρίζοντας, «Με το σχετικό (α) έγγραφό μας αναδείξαμε την άνιση 

βαθμολογική αντιμετώπιση που υπάρχει ανάμεσα στους πτυχιούχους 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και 

Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), με τους πτυχιούχους ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποφοίτους Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 

Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)». 

Αν και η θέση των χιλιάδων αποφοίτων ΑΣΣΥ ότι δεν υφίσταται 

εξίσωση, λόγω διαφορετικών προελεύσεων, μεταξύ ΑΣΣΥ και ΕΜΘ-ΕΠΟΠ, η 

ΠΟΕΣ έσπευσε να τοποθετηθεί απέναντί τους προβάλλοντας το διχαστικό και 

διαλυτικό επιχείρημα της «άνισης» μεταχείρισης μεταξύ των ΑΣΣΥ και ΕΜΘ-

ΕΠΟΠ. 

Ερωτηματικά προκαλεί η, συστηματικά, επιλεκτική σύγκριση με τους 

αποφοίτους ΑΣΣΥ καθώς η πρόβλεψη για την προαγωγή κατόχων πτυχίου 

ΑΕΙ αφορά και άλλες κατηγορίες προσωπικού των ΕΔ, όπως τους 

στρατιωτικούς δικαστικούς γραμματείς, ιδιότητα που έχει και ο πρόεδρος της 

ΠΟΕΣ, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Τξχου. Γιατί η ΠΟΕΣ 

επικεντρώνει την υποτιθέμενη «άνιση» μεταχείριση των ΕΠΟΠ-ΕΜΘ, 

κάτοχων πτυχίου ΑΕΙ, μόνο με τους ΑΣΣΥ και δεν συμπεριλαμβάνει και τους 

ΑΣΕΙ, κατόχους πτυχίων ισότιμων με τα ΑΕΙ, έτσι ώστε οι ΕΜΘ-ΕΠΟΠ να 

προάγονται στο βαθμό του Τξχου; 

Η απροκάλυπτη μεροληπτική παρέμβαση της ΠΟΕΣ υπέρ μιας 

κατηγορίας προσωπικού των ΕΔ εις βάρος άλλης με την επίκληση «άνισης» 

μεταχείρισης συνιστά κατάφωρη παραβίαση της βασικής υποχρέωσης ενός 

συνδικαλιστικού σωματείου που είναι η ίση εκπροσώπηση των συμφερόντων 

όλων των μελών του.   

Με τις πρωτοβουλίες τους οι ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ, καθώς ανάλογο 

αίτημα υποβλήθηκε και από το έτερο συνδικαλιστικό σωματείο, ενεργούν ως 

αποκλειστικοί εκπρόσωποι των ΕΜΘ-ΕΠΟΠ εις βάρος των ΑΣΣΥ. Ως εκ’ 

τούτου είναι ηλίου φαεινότερο ότι επί της ουσίας πρόκειται για σωματεία των 

ΕΜΘ-ΕΠΟΠ τα οποία δρουν συντεχνιακά βλάπτοντας τα συμφέροντα των 

χιλιάδων αποφοίτων των σχολών μας. 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 
 

Θα επαναλάβουμε ότι μας είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο να προβαίνουμε 

σε συγκρίσεις και αναφορές μεταξύ των κατηγοριών του προσωπικού των ΕΔ 

αλλά οι πρωτοβουλίες των ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ μας υποχρεώνουν να 

υπερασπιστούμε την αλήθεια, το συμφέρον των ΕΔ και τα συμφέροντα των 

χιλιάδων μελών μας τα οποία θίγονται βάναυσα με επιχειρηματολογία που 

προσβάλει την κοινή νοημοσύνη. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες γνωρίζετε πολύ καλά ότι καλλιεργούν και 

τροφοδοτούν το διχασμό στις ΕΔ με απρόβλεπτες συνέπειες για τη μαχητική 

τους ικανότητα. 



 Καθώς η ιστορία μας διδάσκει ότι ανάλογες συνθήκες στο παρελθόν 

πληρώθηκαν πολύ ακριβά από την πατρίδα μας κάνουμε έκκληση στην 

πολιτική ηγεσία, κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και κοινοβουλευτικά 

κόμματα να διαφυλάξουν, με οποιοδήποτε κόστος, το πολύτιμο αγαθό της 

αρραγούς ενότητας του προσωπικού των ΕΔ.      

 

Με εξαιρετική τιμή,  

 
Για τα .ΔΣ. των Συλλόγων 

 

 

Ευάγγελος Στέφος - Υπλγός (ΠΖ) ε.α. 
Στέφανος Κουκουράβας - Λγός (ΕΜ) 

 
 

Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ  
Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥ 

 

Άγγελος Γαλανός - Ανπχος (Ε) ΠΝ ε.α. 
Κων/νος Καλαρρύτης - Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. 

 

Πρόεδρος ΣΑΣΜΥΝ  
Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΜΥΝ 

 

Δημήτριος Φαλτάιτς - Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.  

Κων/νος Τσιγγάρης - Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. 

 

Πρόεδρος Σ.Α.Σ & Συντονιστικού 
Γεν. Γραμματέας Σ.Α.Σ 

 

Ιωάννης Δαλέζιος - Σμχος (Ρ) ε.α.  
Ξενοφών Γκουγκουλής - Ανθσγός (Ρ) ε.α. 

 

Πρόεδρος ΣΑΙΡ  
Γεν. Γραμματέας ΣΑΙΡ 

 

Γεώργιος Ρούσσος - Ταξχος (Ο) ε.α. 

Ηλίας Γ. Ντούβλης - Σγός (ΥΔΚ) ε.α.  

 

Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ  
Γεν. Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ  
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