
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

             Αρ. Πρωτοκόλλου: 125/2019 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις προσωπικού 
 

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

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

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., με 
ιδιαίτερο σεβασμό και προσοχή παρακολούθησε τις πρόσφατες δηλώσεις του τ. 
Υπουργού κ. Θεόδωρου Δρίτσα περί κομματικών τοποθετήσεων και κομματικού 
ελέγχου των Ε.Δ, από την νέα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Οι 
δηλώσεις αυτές φιλοξενήθηκαν και από συγκεκριμένο site στρατιωτικού 
ενδιαφέροντος. 

2.  Με αφορμή την τοποθέτηση αυτή του κ. Δρίτσα και σε συνδυασμό με την 
εύλογη ανησυχία - απορία των συναδέλφων μας στρατιωτικών, η Ομοσπονδία 
μας τοποθετείται με τα κάτωθι ερωτήματα, τα οποία σας προτείνονται προς 
διερεύνηση και αξιολόγηση : 

     α. Σύμφωνα με απόφαση της τ. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Ξενογιαννακοπούλου την 7-6-2019  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2212/8-6-19 
και ενώ ήταν γνωστή η προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, επανήλθαν στην 
ενεργό υπηρεσίας τέσσερις (4) Ανώτατοι-Ανώτεροι Αξκοι για τους οποίους όπως 
γράφτηκε τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο, αποφασίστηκε να 
τοποθετηθούν κατ' εξαίρεση στο εξωτερικό. Αποφασίστηκαν τελικά ή όχι να 
υλοποιηθούν οι εν λόγω τοποθετήσεις και εάν ναι πότε; 

     β. Αληθεύει ότι σύμφωνα με αποφάσεις συμβουλίων κάποιων Γενικών 
Επιτελείων που αφορούσαν μεταθέσεις εξωτερικού, αποφασίστηκε η κάλυψη 
επιπλέον νέων θέσεων; Αληθεύει ή όχι ότι σε συγκεκριμένο επιτελείο, επελέγησαν 

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.  
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για θέσεις του εξωτερικού σε ποσοστό περί του 25%, επιτελείς συγκεκριμένης 
διεύθυνσης; Αληθεύει ή όχι ότι συνάδελφοι που μέχρι πρότινος υπηρετούσαν στα 
γραφεία των πρώην κ.κ. ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, υπηρετούν συμπτωματικά σε θέσεις 
εξωτερικού ή σε θέσεις " φιλέτα ";  

         Αν τα παραπάνω ερωτήματα είναι αληθή, προκύπτουν οι εύλογες 
σκέψεις χιλιάδων στρατιωτικών αν ελέγχθηκαν οι εν λόγω τοποθετήσεις και ποια 
κριτήρια πληρούσαν; Πότε αποφασίστηκαν οι επιπλέον αυτές τοποθετήσεις και αν 
ισχύει, ότι η κατάσταση αυτή έλαβε χώρα, μεσούσης της προεκλογικής 
περιόδου; Τι επιβάρυνση έχουν στον Π/Υ του Υπουργείου, οι όποιες επιπλέον 
μεταθέσεις εξωτερικού που προέκυψαν;   

     γ. Αληθεύει ή όχι, ότι υπάρχει επιτελής του πρώην ΑΝΥΕΘΑ κ. Ρήγα 
που μετατέθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για δεύτερη φορά στη 
Νήσο Κ; Αν αληθεύει, πέραν του ηθικού - είναι νόμιμο; 

 
  3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., έχει 

τονίσει εδώ και πολύ καιρό, προς όλες τις κατευθύνσεις, την ανάγκη της 
εφαρμογής των προβλέψεων του νομοθετικού πλαισίου. Μια από τις προβλέψεις 
αφορούν στην παρουσία παρατηρητή της Ομοσπονδίας, στα συμβούλια 
μεταθέσεων ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους δυσάρεστα γεγονότα, όπως 
αποκορύφωμα αποτελούν οι, πέρα ως πέρα, παράνομες μεταθέσεις μελών των 
οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας.         

 
             4. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., είναι στη διάθεσή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
και όλων των Βουλευτών της Διαρκούς επιτροπής Άμυνας, για οποιαδήποτε 
περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία καθώς η Ομοσπονδία ευελπιστεί στην 
ανάληψη ενδεδειγμένων πρωτοβουλιών ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον 
παρόμοιες καταστάσεις, μακριά από χρώματα και κόμματα, με μόνο γνώμονα το 
καλό των εν ενεργεία στρατιωτικών και των οικογενειών αυτών. 

                                                   Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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