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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. Λάρισας µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης 
και µε αφορµή το τελευταίο εργατικό ατύχηµα σε Στρατιωτικό Προσωπικό κατηγορίας 
ΟΒΑ που συνέβη στο 303 Προκεχωρηµένο Εργοστάσιο Βάσεως,  επισηµαίνει ότι :  

 
� Για άλλη µια φορά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της χρήσης 

των Μέσων Ατοµικής Προστασίας στους χώρους εργασίας των Ενόπλων 
∆υνάµεων. 

 
 Παρά τις συνεχείς και επανειληµµένες παρεµβάσεις του Συλλόγου, οι 

απαραίτητες πιστώσεις για την προµήθεια ΜΑΠ συνεχίζουν να διατίθενται µε το 
σταγονόµετρο από την Υπηρεσία. 

  
�  Η πολιτική υποκατάστασης του Τεχνικού Πολιτικού 

Προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων µε νεοπροσληφθέντα και ανεκπαίδευτα  
Στελέχη (ΟΒΑ, ΕΠΟΠ) πρέπει επιτέλους να σταµατήσει.  

 
 Στα Στρατιωτικά Εργοστάσια αλλά και στις λοιπές Μονάδες, 

προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικευµένου Πολιτικού Προσωπικού κρισίµων τεχνικών 
ειδικοτήτων (όπως συγκολλητές, χειριστές εργαλειοµηχανών, τεχνικοί οχηµάτων, 
ηλεκτρολόγοι, αµµοβολιστές κ.λ.π), ειδικότητες οι οποίες απαιτούν τεχνική 
εκπαίδευση/κατάρτιση, υψηλή εξειδίκευση και φυσικά αντίστοιχη εµπειρία στο αντικείµενο 
εργασίας.  

 
   Ο ρόλος ύπαρξης του Τεχνικού Πολιτικού Προσωπικού είναι, αφενός 

οι Υπάλληλοι να παρέχουν τεχνική υποστήριξη υψηλότατου επιπέδου µε την 
υπερπολύτιµη εµπειρία τους και αφετέρου να λειτουργούν ως θεσµική µνήµη για τη 
διατήρηση της τεχνογνωσίας στο πέρασµα του χρόνου, µε την µεταλαµπάδευση των 
γνώσεων από τους παλαιότερους στους νεότερους Συναδέλφους. 

 
   Ωστόσο το Τεχνικό Πολιτικό Προσωπικό  τα τελευταία έτη έχει 

αποδυναµωθεί δραµατικά εξαιτίας των συνταξιοδοτήσεων µεγάλου αριθµού παλαιότερων 
Συναδέλφων χωρίς αναπλήρωση τους, εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών, µε 
αποτέλεσµα οι Μονάδες να είναι σε µεγάλο βαθµό υποστελεχωµένες και οι λιγοστοί 
Συνάδελφοι που απέµειναν να εργάζονται καθηµερινά στα όρια τους ενώ η 
συσσωρευµένη τεχνογνωσία σταδιακά χάνεται. 

 
   Αντί της αναπλήρωσης των κενών θέσεων µε προσλήψεις νέων 

Συναδέλφων, οι αρµόδιοι εφαρµόζουν ηµίµετρα όπως τοποθετήσεις ανειδίκευτων 
Στρατιωτικών  διαφόρων κατηγοριών (ΟΒΑ,ΕΠΟΠ) οι οποίοι δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση – ειδικότητα -  εµπειρία και βαπτίζονται «τεχνίτες» εν µια 
νυκτί, προς αντικατάσταση του Πολιτικού Προσωπικού. 

 



   Η έλλειψη εµπειρίας των παραπάνω «τεχνιτών» έχει ως αποτέλεσµα 
αφενός να υποβαθµίζεται το παραγόµενο έργο και αφετέρου να αυξάνεται ο κίνδυνος 
εργατικού ατυχήµατος, όπως απεδείχθη στο προαναφερόµενο συµβάν στο Εργοστάσιο. 

  
   Τον τελευταίο καιρό η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει χιλιάδες 

προσλήψεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ, προκειµένου να ενισχυθούν οι Ένοπλες ∆υνάµεις, ωστόσο 
δεν έγινε καµία επίσηµη αναφορά για τις πολυπόθητες και αναµενόµενες προσλήψεις 
Πολιτικού Προσωπικού. 

 
   Θα πρέπει λοιπόν η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου 

µας να κατανοήσει ότι ειδικά για τις τεχνικές ειδικότητες, η «µαστοριά» δεν αποκτάται µε 
την απονοµή ειδικοτήτων στα χαρτιά και ότι εάν επιθυµούν σοβαρή τεχνική υποστήριξη, 
θα πρέπει  να επανεκτιµήσουν τους σχεδιασµούς τους και να προβούν άµεσα σε 
προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ ικανοποιητικού αριθµού Πολιτικού Προσωπικού κρισίµων 
τεχνικών ειδικοτήτων, µε πρωταρχικό κριτήριο την εµπειρία. 

 

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΡΑ ! 
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