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Υπόμνημα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ αποφάσισε  να σας  ενημερώσει  για  τα  προβλήματα
που αντιμετωπίζει το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ.

Ολόκληρος  ο  πλανήτης  βιώνει  μια  πρωτοφανή  υγειονομική  και
οικονομική  κρίση με  απρόβλεπτες  συνέπειες.  Η χώρα μας  όμως λόγω της
Τουρκικής προκλητικότητας, ειδικά τον τελευταίο χρόνο βιώνει και μια Εθνική
Κρίση  ή  οποία  δημιουργεί   ένα  τοπίο  αποσταθεροποίησης  και  ταυτόχρονα
αυξημένου καθήκοντος από το Υπουργείο μας τόσο για το Στρατιωτικό όσο και
για το Πολιτικό Προσωπικό.

Στο κάλεσμα της 10ης Αυγούστου του 2020, το Πολιτικό Προσωπικό
χωρίς καθυστερήσεις και δικαιολογίες  επέστρεψε στις Υπηρεσίες του, χωρίς
να αποβλέπει σε κανενός είδους αντάλλαγμα. Στη συνέχεια η Πολιτική Ηγεσία
εξασφάλισε ένα κονδύλι ως «αποζημίωση» για αυτή την αυξημένη επιφυλακή.
Ο τρόπος όμως κατανομής του κονδυλίου αυτού ήταν μια επικίνδυνη πρακτική
βασισμένη  στη  λογική  του  «διαίρει  και  βασίλευε»,  με  αποτέλεσμα  οι
οικονομικές  αποζημιώσεις  που  δόθηκαν,  να  μην  κατανεμηθούν  δίκαια  και
ισότιμα σε όλα τα Επιτελεία!!!! Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και στον τρόπο
χορήγησης των Φύλλων Πορείας τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους. 

Με έκπληξη, είδαμε το μεγαλύτερο Επιτελείο του Υπουργείου μας, που
απ’ τους δικούς του κωδικούς τροφοδοτούσε όλα αυτά τα χρόνια με Φύλλα
Πορείας και τα άλλα Επιτελεία, να αντιμετωπίζεται όχι με τους ίδιους όρους και
να βρεθούν οι συνάδελφοί μας χωρίς Φύλλα Πορείας.

Μια προφανής αδικία, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί για
το  Πολιτικό  προσωπικό  του  ΓΕΣ  και  η  οποία  υποβαθμίζει  ευθέως  την
προσφορά του.

Στο πλαίσιο λοιπόν του εθνικού καλέσματος, ανεστάλησαν με απόφαση
της Στρατιωτικής Ιεραρχίας οι κανονικές άδειες του Πολιτικού Προσωπικού το
χρονικό διάστημα από 10/8 έως 24/9/20, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 3 του
ΥΚ (Ν. 3528/07, Α’ 26) και σχετικό σήμα του ΓΕΣ/Β1 (SIC: WAI/10 0939ZAUG
20).

Η  αναστολή  των  κανονικών  μας  αδειών,  σε  συνδυασμό  με  την
υγειονομική κρίση (covid-19) και την απαγόρευση των μετακινήσεων μεταξύ
των νομών (η οποία παρατείνεται μέχρι και σήμερα)  είχε ως αποτέλεσμα την
μη εξάντλησή τους μέχρι το τέλος του έτους.



Όταν  ο  Ν.3528/07  (Δημοσιοϋπαλληλικός  Κώδικας)  στις  περιπτώσεις
αναστολής  αδειών  προβλέπει  ρητά  τη  χορήγησή  τους  εντός  του  επόμενου
έτους  (άρ.49,  παρ.4),  η  Πολιτική  Ηγεσία  και  η  Στρατιωτική  Ιεραρχία  του
ΥΠΕΘΑ, με αλλεπάλληλα και αντικρουόμενα έγγραφά τους, ζήτησαν την λήψη
του υπολοίπου των κανονικών αδειών  αρχικά μέχρι τέλους του έτους (2020)
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι 31/1/2021 (Φ. 472/65/68028/Σ.20177/13
Οκτ  20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΠΠ).   Ακολούθησε  νεότερο  έγγραφο  της
Στρατιωτικής Ιεραρχίας για την λήψη του υπολοίπου των κανονικών αδειών
μέχρι  28/2/21  (Φ.  446/3/222452/Σ.7835/12  Νοε  20/ΓΕΕΘΑ/Β1  (Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ)),  για  να  ακολουθήσει  νεότερο  έγγραφο!!!,  αυτή  τη  φορά  με  την
υπογραφή  του  ΥΕΘΑ  κου  Νικολάου  Παναγιωτόπουλου,  με  το  οποίο
«παρατείνεται η χορήγηση των κανονικών αδειών του πολιτικού  προσωπικού
έτους 2020, έως τις 31 Μαρτίου 21, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την
κρίση των αρμοδίων οργάνων

Ιδιαίτερα  σημαντικό  είναι  το  γεγονός,  πως  μετά  την  ανάκληση   των
αδειών, συνάδελφοι που δεν κατάφεραν να επιστρέψουν έγκαιρα, αφού δεν
προβλέπεται  να  ταξιδέψουν  κατ’  εξαίρεση  όπως  οι  στρατιωτικοί,  να
τιμωρηθούν καθ’ υπόδειξη της πολιτικής ηγεσίας.

Όλα αυτά καθώς και το γεγονός ότι τίθεται χρονικό όριο στη χορήγηση
του  υπολοίπου  των  κανονικών  αδειών,  είναι  κίνηση  που  θέτει  σε  ανοιχτή
αμφισβήτηση τον Δημοσιοϋπαλληλικό  Κώδικα και  θίγει  ευθέως τα  ισχύοντα
εργασιακά δικαιώματά μας.

Επειδή η  Κανονική  Άδεια  αποτελεί  θεμελιώδες  δικαίωμα  του
υπαλλήλου και χορηγείται προκειμένου αυτός να αναπληρώσει τις ψυχικές και
σωματικές  του  δυνάμεις,  διασφαλίζοντας  την  εν  γένει  απόδοσή  του  στην
Υπηρεσία,

Επειδή κάτι  τέτοιο  δεν  διασφαλίζεται  με  την  αναγκαστική  και
υποχρεωτική χορήγηση των αδειών στα στενά πλαίσια  που καθορίζονται από
τα  έγγραφα  της  Υπηρεσίας  εν  μέσω  πανδημίας  και  απαγόρευσης
μετακινήσεων,

Επειδή το  υπόλοιπο  των  Κανονικών  Αδειών  δεν  προέκυψε  από
υπαιτιότητα  των  Υπαλλήλων,  αλλά  από  την  αναστολή  των  αδειών
«προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας»,

Ζητούμε τα αυτονόητα:

1. Τη  χορήγηση  του  υπολοίπου  των  Κανονικών  Αδειών
σύμφωνα με το Ν.3528/07, άρθρο. 49, παρ.4.

2. Την  αποκατάσταση  της  αδικίας  προκειμένου  να  υπάρξει
εξομοίωση της αποζημίωσης μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και  των
τριών επιτελείων.

3. Την άμεση ενημέρωσή μας επί του Κανονιστικού Πλαισίου
που δημιουργήθηκε για την ανάκληση των Κανονικών Αδειών.



4. Άμεση  εφαρμογή  των  μέτρων  προστασίας  που
ανακοινώνονται  από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά του  covid-19, τα
οποία δυστυχώς  στο Υπουργείο μας δεν εφαρμόζονται.

Παρά  λοιπόν  τις  επαναλαμβανόμενες  εγκυκλίους  του  Υπουργείου
Εσωτερικών  με  επικαιροποιημένα  μέτρα   και  οδηγίες   που  αφορούν  την
αντιμετώπιση της πανδημίας για το Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ,  όπως η
τηλεργασία και η ποσόστωση εργαζομένων, παρατηρείται το φαινόμενο πως
δεν τηρείται η οδηγία για 50% προσέλευση, αλλά πιέζονται οι συνάδελφοι να
πάρουν τις κανονικές τους άδειες για να συμπληρωθεί το 50/50 κάτι το οποίο
δεν  προβλέπεται  στις  εγκυκλίους.   Στις  διαταγές  που  κοινοποιούνται  στις
Υπηρεσίες  σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα, υπάρχει πάντα η φράση «κατά
την κρίση», οπότε όλα επαφίενται στην κρίση του εκάστοτε Διοικητή για να το
ερμηνεύσει όπως θέλει. Επίσης όσον αφορά στις ευπαθείς ομάδες οι εγκύκλιοι
του  Υπουργείου  Εσωτερικών  αναφέρουν  τηλεργασία  κάτι  που  στο  ΥΠΕΘΑ
λόγω απορρήτου δεν προβλέπεται με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να χρεώνονται
κάθε 3 μέρες κανονική άδεια.

Οι  ανακολουθίες  όμως  συνεχίζονται  και  με  τον  αποκλεισμό  του
Πολιτικού Προσωπικού από τον κατ’  εξαίρεση εμβολιασμό του προσωπικού
των  Ενόπλων  Δυνάμεων.  Οι   διαβεβαιώσεις  από  την  Πολιτική  Ηγεσία  του
ΥΠΕΘΑ για άμεση λύση, παρά τις καλές προθέσεις  έπεσαν στο κενό.

Έχουν μπλοκαριστεί τα ΑΜΚΑ του Πολιτικού Προσωπικού  και αδυνατεί
να  εμβολιαστεί  στον  κατ’  εξαίρεση  εμβολιασμό  που  γίνεται  μόνο  στο
στρατιωτικό προσωπικό. Παρά την πληθώρα εγγράφων που ζητάνε στοιχεία
από τα γραφεία προσωπικού για τον προγραμματισμό του εμβολιασμού τόσο
από το ΓΕΣ/Β1 όσο και από την Διεύθυνση Υγειονομικού ενημερωθήκαμε ότι οι
συντονιστές του εμβολιασμού έδωσαν εντολή να μην εμβολιάζεται το Πολιτικό
Προσωπικό.  Ελάχιστοι  και  μόνο κάποιοι  από τους συναδέλφους που είχαν
δηλώσει από τους πρώτους κατάφεραν να εμβολιαστούν, με αποτέλεσμα το
μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων να μην έχει εμβολιαστεί.

Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες εργασίας και εν μέσω της Εθνικής
Κρίσης, η αποστολή του Πολιτικού Προσωπικού για την αμυντική θωράκιση
της χώρας μας, για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται πόσο σημαντική είναι, αλλά
παρ’ όλα αυτά η υποστελέχωση όπως και οι ελλείψεις των υπηρεσιών μας σε
Πολιτικό Προσωπικό έχουν χτυπήσει κόκκινο. Διαφαίνεται από τα παραπάνω
πως υπάρχει  ένας σχεδιασμός  αποπολιτικοποίησης του Υπουργείου μας,
όπως προκύπτει και από την προκήρυξη για προσλήψεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ, με
ειδικότητες Πολιτικού Προσωπικού (χημικούς, γαζωτές, τεχνίτες τροχοφόρων
κλπ), οι οποίες σε καμία των περιπτώσεων, δεν τείνουν προς την κατεύθυνση
του κ. Πρωθυπουργού για την αμυντική θωράκιση της Πατρίδας μας.

Οι ελάχιστες προσλήψεις Πολιτικού Προσωπικού που ανακοινώθηκαν
πρόσφατα πως θα δρομολογηθούν  δεν μπορούν να καλύψουν τα τεράστια
κενά  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  τις  χιλιάδες  αποχωρήσεις  –
συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών.



Δεν  πρέπει  και  δεν  θα  πετύχει  η  προσπάθεια  που  γίνεται  να
υποκαταστήσουν  ειδικότητες  Πολιτικών  Υπαλλήλων  με  Στρατιωτικό
Προσωπικό.  Έχει  δείξει  το  παρελθόν  ότι  η  φύση  των  εργασιών  των
Στρατιωτικών  και  οι  ανάγκες  για  την  αμυντική  θωράκιση  της  χώρας  δεν
συμβαδίζουν με την αποστολή των Πολιτικών Υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ. Κάθε
προσπάθεια  περί  του  αντιθέτου  θα  έχει  αποτέλεσμα  την  υποβάθμιση  της
αποτελεσματικότητας  τόσο  στα  Στρατιωτικά  Εργοστάσια  όσο  και  σε  λοιπές
δραστηριότητες  που  το  Πολιτικό  Προσωπικό  κρατά  σε  υψηλά  επίπεδα
επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Ερώτημα αναπάντητο παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας  ΓΙΑΤΙ  στο
Υπουργείο  μας  δεν  τηρήθηκε  ο  τετραετής  και  ο  αντίστοιχος  δεκαετής
προγραμματισμός – σχεδιασμός της προηγούμενης Ηγεσίας, σε ότι αφορά την
διαδικασία προσλήψεων Πολιτικού Προσωπικού; 

ΓΙΑΤΙ στον ετήσιο προγραμματισμό (για το 2021) δεν αποτυπώθηκαν τα
παραπάνω προς το  ΥΠΕΣ,  όταν  στην εγκύκλιο του  κ.  Θεοδωρικάκου ήταν
σαφής  η  πρόβλεψη  για  την  τήρηση  της  μνημονιακής  δέσμευσης  1/1
(αποχώρηση/πρόσληψη), οι αντίστοιχες απαιτήσεις σε Πολιτικό Προσωπικό;

Ζητούμε:

1. Οι διαδικασίες πρόσληψης Πολιτικού Προσωπικού να είναι
ανάλογες του Υπουργείου Υγείας λόγω της Εθνικής Κρίσης.

2. Άμεσα  και  κάτω  από  αυτές  τις  συνθήκες,  προσλήψεις
Πολιτικού  Προσωπικού  (επιστημονικό  και  τεχνικό),  με  κατ’  εξαίρεση
διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ, για κάλυψη των επιτακτικών αναγκών και όχι η
εμβαλωματικού χαρακτήρα ελάχιστες που ανακοινώθηκαν.

Με εντολή ΔΣ

                       Ο            Ο   

                 Πρόεδρος          Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Αθανασοδημητρόπουλος                    Παναγιώτης Γιαλαμάς


