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Κύριε Υπουργέ,
Οι επιλαχόντες του διαγωνισμού «ΕΠ.ΟΠ.» που προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2021
ανησυχούν, μήπως αντιμετωπίσουν πάλι τα ευτράπελα αντίστοιχων προκηρύξεων του
παρελθόντος, όπως το να αναλαμβάνουν ενεργό υπηρεσία άτομα με μεγαλύτερη ηλικία
από αυτήν που προβλέπεται ή άτομα που δεν ήταν στους πίνακες επιτυχόντων των
«ΠΚΕ». Δυστυχώς, κρίνουν οι ως άνω επιλαχόντες ότι για μία ακόμα φορά, όσον αφορά
στον ανωτέρω διαγωνισμό, τα Επιτελεία «ΓΕΣ» και «ΓΕΑ» δε στάθηκαν στο ύψος των
περιστάσεων, την ώρα που το Επιτελείο του «ΓΕΝ» με επί τούτου ΦΕΚ (Τεύχος Γ΄
2957/02.12.2021) ανακοίνωσε τους επιτυχόντες με πλήρη διαφάνεια, προς τιμή του. Τα
επιτελεία του «ΓΕΣ» και του «ΓΕΑ» δεν προέβησαν σε σχετικές έγκυρες ανακοινώσεις,
με αποτέλεσμα οι επιλαχόντες να μη γνωρίζουν τη θέση που κατέλαβαν αξιοκρατικά.
Υπάρχει, ως εκ τούτου, ο φόβος ότι θα επαναληφθούν οι τραγελαφικές καταστάσεις
«μαγειρεμάτων» και αυθαιρεσιών στα αποτελέσματα αντίστοιχων διαγωνισμών άλλων
εποχών, όπου παρατηρήθηκε να αναλαμβάνουν ενεργό υπηρεσία επιλαχόντες με θέση
στη σειρά κατάταξης «50» και να μένουν εκτός επιλαχόντες με θέση στη σειρά
κατάταξης «30». Ειδικότερα, όπως μας καταγγέλλουν οι ανωτέρω επιλαχόντες, στην
Πολεμική Αεροπορία, σε ιδιαίτερα δημοφιλείς ειδικότητες, όπως π.χ. στην ειδικότητα
Στρατολόγος («ΟΣΤΡ»), προκηρύχθηκαν 2 θέσεις και παρατηρήθηκε να έχουν μπει
άτομα με ύποπτα χαμηλό αριθμό μορίων. Συγκεκριμένα, στην προαναφερόμενη
περίπτωση παρατήρησαν ότι ο πρώτος επιτυχών έχει μπει με 630 μόρια, ενώ ο
δεύτερος με 199, δηλαδή με μια διαφορά 431 μορίων. Οι επιλαχόντες ζητούν τα
αυτονόητα, δηλαδή πλήρη διαφάνεια και τίποτα παραπάνω. Θεωρούν ότι στα
παραπάνω δυο Γενικά Επιτελεία η διαδικασία ανακοίνωσης των τελικά διοριστέων
«ΕΠΟΠ» οφείλει να ολοκληρωθεί με τον τρόπο που τη χειρίστηκε το Πολεμικό Ναυτικό,
δηλαδή με άμεση δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, που θα απαριθμεί τα ονόματα όσων
υποψηφίων «ΕΠΟΠ» κρίθηκαν διοριστέοι και ανέλαβαν υπηρεσία τόσο στον Στρατό
Ξηράς όσο και στην Πολεμική Αεροπορία.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν υιοθετήθηκε από τα Επιτελεία του «ΓΕΣ» και
του «ΓΕΑ» μέθοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ως άνω διαγωνισμού για την
πρόσληψη «ΕΠΟΠ», η οποία να πληροί κριτήρια διαφάνειας;

2. Προτίθεσθε να προβείτε στην έκδοση ενός ΦΕΚ, που θα περιλαμβάνει τα ονόματα
των επιτυχόντων με αξιολογικά κριτήρια στον ως άνω διαγωνισμό για την πρόσληψη
«ΕΠΟΠ» από το «ΓΕΣ» και το «ΓΕΑ», όπως έγινε στην περίπτωση του «ΓΕΝ»;
3. Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε τις άδικες τοποθετήσεις που καταγγέλλονται
ανωτέρω σε παλαιότερους διαγωνισμούς πρόσληψης «ΕΠΟΠ», απομακρύνοντας τους
παράνομους καταληψίες θέσεων και προκρίνοντας για την κατάληψή τους εκείνους που
πληρούν τα αξιολογικά κριτήρια κατάταξης στη λίστα επιτυχόντων των διαγωνισμών
αυτών;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
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