ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
(Π.Ο.Ε.Σ.)
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
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Αρ. πρωτ. 360
Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2019

: - κ. ΥΕΘΑ
- Π.Ο.Ε.Σ.
- Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας
- ΣΑΣΜΥ, ΣΑΣΜΥΝ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣΙΡ

ΘΕΜΑ : Σύσκεψη για το Σώμα Υπαξιωματικών
ΣΧΕΤ

: α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 166/21.8.2019 έγγραφό μας
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 78/09.7.2019 έγγραφό μας
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 191/28.8.2019 έγγραφό μας
Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το σχετικό (α) έγγραφό μας και μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων, αναφορικά με το κυοφορούμενο Σώμα Υπαξιωματικών, σας ζητήσαμε τη συγκρότηση διακλαδικής επιτροπής με τη συμμετοχή και εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου,
μετά από αναζήτηση μοντέλων από Ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις και τις επικρατούσες
στη Χώρα μας συνθήκες και δεδομένα, να καταλήξει σε συμπέρασμα το οποίο να είναι το
εφαλτήριο για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση και υλοποίηση.
Αντιπαρερχόμενοι του γεγονότος ότι μέχρι και σήμερα δεν μας έχετε απαντήσει
(είτε θετικά είτε αρνητικά) επί του σχετικού (α), αλλά ούτε και επί των (β) και (γ) ομοίων,
πληροφορηθήκαμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 φέρεται να
συγκαλείτε σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων, που ήδη έχουν ταχθεί υπέρ του
Σώματος Υπαξιωματικών, με τη συρρίκνωση της βαθμολογικής τους εξέλιξης (εξέλιξη
μέχρι το βαθμού του Ανθυπασπιστού, τουλάχιστον έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε από το
δικό σας έγγραφο, με το οποίο ζητήσατε τις απόψεις των Γενικών Επιτελείων, με εξ
υπαρχής δεδομένη την αυτή βαθμολογική εξέλιξη).
Θεωρώντας ότι σε οποιαδήποτε σύσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων που
εκ των προτέρων συμφωνούν με την άποψη του συγκαλούντος και καθόσον η Ομοσπονδία μας και εξ όσων γνωρίζουμε και λοιποί φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα
αποφοίτων παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών δεν κλήθηκαν στην ανωτέρω σύσκεψη, εφόσον τούτη λάβει χώρα, θα παρακαλούσαμε και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μας
γνωστοποιήσετε, με το πέρας της, ποιοι παρευρέθηκαν, τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Ο κ. ΥΕΘΑ και οι Σύλλογοι/Σύνδεσμοι αποφοίτων παραγωγικών σχολών Υπαξι-

ωματικών, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος
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