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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Θέμα: «Θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των ήδη υπηρετούντων
Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων
Δυνάμεων, στον επικείμενο διαγωνισμό για την πρόσληψη
Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ);»
Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) της Πολεμικής Αεροπορίας
υπηρετούν από το 2017 και το 2014 στις Ειδικές Δυνάμεις. Για την κάλυψη
ειδικών υπηρεσιακών αναγκών του στρατού, διορίστηκαν
κατόπιν
διαγωνισμού, ως Αλεξιπτωτιστές σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη των
συγκεκριμένων θέσεων, όσοι υπηρετούσαν ήδη στις Ειδικές Δυνάμεις των ΕΔ
και είχαν ολοκληρώσει σχετικά σχολεία εξειδίκευσης.
Προσλήφθηκαν με σύμβαση αρχικά για 3 χρόνια και δυνατότητα ανανέωσης
για 5 χρόνια και στη συνέχεια για άλλα 5 χρόνια.
Στην λύση αυτή είχε προχωρήσει το ΥΕΘΑ, παρά τις απαγορεύσεις
προσλήψεων, για να καλυφθούν άμεσες ανάγκες που παρουσιάστηκαν τότε,
λόγω απομάκρυνσης στελεχών από μονάδες και λόγω αδυναμίας
προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ).
Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, στον επικείμενο διαγωνισμό για την
πρόσληψη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για το 2021, δεν
παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των ήδη υπηρετούντων Ο.Β.Α λόγω
ηλικιακού ορίου, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2936/2001, όπου
καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη ΕΠΟΠ, ορίζεται
ότι το ανώτατο όριο ηλικίας, που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι, να μην
υπερβαίνει το 28° έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος κατάταξής τους στις Ε.Δ.
Κάτι το οποίο είναι επί της αρχής λογικό.
Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ) με το
αρ.πρωτ. 1725|24-11-2020 έγγραφο, κοινοποιεί προς το ΥΕΘΑ επιστολή
ενδιαφερομένων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης της Πολεμικής
Αεροπορίας, με επισυναπτόμενη πρόταση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για
την περίπτωσή τους, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να
συμμετέχουν στον επικείμενο διαγωνισμό.

Όπως σημειώνουν στην επιστολή τους αυτή, τα Επιτελεία και των τριών
Κλάδων έχουν εισηγηθεί την αλλαγή της σχετικής διάταξης ηλικιακού ορίου.
Ενδεχομένως όμως αυτό δεν θα καταστεί εφικτό λόγω έλλειψης χρόνου,
καθόσον απαιτείται προηγουμένως τροποποίηση της υφιστάμενης
νομοθετικής πρόβλεψης.
Επειδή είναι μεν λογικό να τίθεται όριο ηλικίας για δικαιούχους συμμετοχής σε
διαγωνισμό πρόσληψης ΕΠΟΠ, πλην όμως είναι επίσης λογικό και αναγκαίο
να μη στερηθούν οι Ε.Δ τις υπηρεσίες ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, με
κίνδυνο μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί να απολυθούν και να περάσουν στην
ανεργία,
Με βάση όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Θα εξετάσει τη δυνατότητα ειδικής τροποποίησης για τη συγκεκριμένη
ανάγκη, της διάταξης του άρθρου 2 του ν.2936|2001, περιορισμού
ηλικιακού ορίου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν
στον επικείμενο διαγωνισμό πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών
(ΕΠΟΠ) οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α)
των οποίων επίκειται η λήξη της θητείας, δεδομένου ότι δεν
προβλέπεται νέα παράταση;

Ο Ερωτώντες Βουλευτές
Βίτσας Δημήτρης
Δρίτσας Θοδωρής
Τσίπρας Γεώργιος
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Ηγουμενίδης Νίκος
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπανάτσιου Κατερίνα
Παππάς Νίκος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

