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Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :        Αρ. πρωτ. 348  
  Πίνακας αποδεκτών  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021 
ΚΟΙΝ :  
         
ΘΕΜΑ : Αποκλεισμός ΕΠΟΠ από το Προσωπικό Πληροφοριών 
 
  Αξιότιμε κε Αρχηγέ. 
 
  Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε την πικρία των συναδέλφων μας 
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εν 
εξελίξει διαδικασία επιλογής προσωπικού για εξειδίκευση στις πληροφορίες, καθόσον 
σύμφωνα με την ΠαΔ 4-24/2021 δεν συμπεριλαμβάνονται, αφ΄ ενός ως θεσμός 
(ΕΠΟΠ) και αφ΄ ετέρου ως βαθμός (μέχρι Αλχίες προέλευσης ΕΜΘ). Μάλιστα αναφέ-
ρουν και το γεγονός ότι παρά του ότι κάποιοι εξ αυτών διαθέτουν τα λοιπά τυπικά 
προσόντα και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό (πχ πτυχία), αλλά και ότι ήδη έχουν 
περάσει το χρονικό όριο των δεκαπέντε (15) ετών που απαιτείται για την κάλυψη 
γενικών θέσεων, εντούτοις για άγνωστους λόγους δεν δύνανται να συμμετάσχουν 
στην ως άνω διαδικασία. 
 
  Χωρίς να θέλουμε να υπεισέλθουμε στο λόγο του ανωτέρω αποκλεισμού των 
συναδέλφων μας ΕΠΟΠ παρακαλούμε για μια δεύτερη σκέψη σας και τη δυνατότητα 
συμμετοχής των ΕΠΟΠ, που πληρούν τα λοιπά τυπικά προσόντα πλην του βαθμού 
και της προέλευσης, στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για εξειδίκευση στις 
πληροφορίες. 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 

  Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινο-
ποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

   
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 

Πίνακας αποδεκτών 
Αποδέκτες για ενέργεια 
Α/ΓΕΣ 
Αποδέκτες για πληροφορία 
ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ 

http://www.poes.gr/
mailto:info@poes.gr


Βουλευτές της ΒτΕ 
Α/ΓΕΕΘΑ 
ΓΕΣ/Α2 
Π.Ο.Ε.Σ. 
Περιφερειακές ενώσεις - μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 


