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Αθήνα,  2 Νοεμβρίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 3144 

Προς : Ειδική Γραμματέα 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

Κας Καλλιόπης Παπαλεωνίδα 

Συν.: τρία  (3) έγγραφα 

 

Κύρια Ειδική Γραμματέα,  

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία ολοκλήρωσης του Π.Δ για τον νέο 

Οργανισμό του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου μας βρίσκεται σε 

αναμονή εισαγωγής για συζήτηση στο Σ.Α.Γ.Ε. 

Κυρία Ειδική στην συνέχεια της πρότασης που σας είχαμε υποβάλλει 

το καλοκαίρι, σας επισυνάπτουμε τα τρία (3) συννημένα, ένα για κάθε 

Επιτελείο με τις νέες μας προτάσεις, πιστεύοντας ότι συμβάλλουμε ως προς 

την κατεύθυνση ενός νέου σύγχρονου και αξιοκρατικού Οργανισμού που είναι 

και το στοίχημα όλων μας. 

Όπως ήδη γνωρίζετε η διαφωνία μας ως προς την πρόταση που 

διαβιβάστηκε για νομοθετική επεξεργασία στο γραφείο του κου ΥΕΘΑ, 

συνίσταται  κυρίως στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι θέσεις ευθύνης 

ανάμεσα στις κατηγορίες εκπαίδευσης, όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε.  

Η αποτύπωση των υπηρετούντων ανά επιτελείο είναι η ακόλουθη: 

Στο Γενικό Επιτελείο Στρατού : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΕ 368 12,75 % 

ΤΕ 344 11,92 % 

ΔΕ 1970 68,28 % 

ΥΕ 203 7,03 % 

ΣΥΝΟΛΟ 2885  

Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΕ 165 12,43 % 

ΤΕ 239 18,01 % 

ΔΕ 856 64,50 % 

ΥΕ   61   4,59 % 

ΣΥΝΟΛΟ 1321  
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Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΕ 238 14,05 % 

ΤΕ 274 16,18 % 

ΔΕ 1115 65,85 % 

ΥΕ 66 3,89 % 

ΣΥΝΟΛΟ 1693  

Στα ενημερωτικά, σας παρουσιάζουμε στοχευμένες και μελετημένες 

προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των θέσεων ευθύνης μεταξύ των 

κατηγοριών ανά επιτελείο. 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ορισμένες σημαντικές παραδοχές: 

 Ο Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο μας μπορεί να 

λειτουργήσει και πάνω από δεκαετία. 

 Είναι προφανές ότι πρέπει στο νέο Π.Δ να μην παρουσιάζονται 

ανομοιομορφίες ως προς την σύνθεσή του τουλάχιστον ανά επιτελείο. 

π .χ Νοσοκομεία , Εργοστάσια ΓΕΣ, Πτέρυγες Μάχης ΓΕΑ κτλ. 

 Το Π.Δ πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους υπαλλήλους όλων  των  

κατηγοριών εκπαίδευσης να εξελιχθούν. 

Όλα αυτά συνδυάζοντάς τα με την επικείμενη κινητικότητα και με την  

μη πρόσληψη πολιτικού προσωπικού κλείνουν την πόρτα κυρίως στις 

τεχνικές ειδικότητες που έχουμε ανάγκη για την συνέχιση του έργου της 

τεχνικής υποστήριξης και των επισκευών όλων των βαθμίδων.  

Πιστεύουμε πως με την δική σας παρέμβαση θα συμβάλλεται άμεσα 

ώστε να θεσμοθετηθεί  ένας Οργανισμός που θα είναι σημείο αναφοράς για 

όσο διάστημα θα λειτουργήσει. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε ΤΗΣ Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α 

 


