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ΠΡΟΣ :   Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας Κο Νικόλαο Χαρδαλιά 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων 
 Γενικό Γραμματέα ΥΕΘΑ Κο Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
  
ΚΟΙΝ  : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου Κου ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο Κο ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες 
  
ΘΕΜΑ: Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων 

Δυνάμεων  
  
ΣΧΕΤ.: α. Φ.411/1/294483/Σ.797/06 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β’Κ/Β1 (ΦΕΚ τ. Β΄ 468/14   

Φεβ 18) Υπουργική Απόφαση 
β. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 268/20 Οκτ 20/ΠΟΜΕΝΣ 
γ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 270/27 Οκτ 20/ΠΟΜΕΝΣ 
δ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 309/14 Δεκ 20/ΠΟΜΕΝΣ 

 ε. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ.15/26 Ιαν 21/ ΠΟΜΕΝΣ 
              στ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 87/12 Απρ 21/ ΠΟΜΕΝΣ 
                ζ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 96/21 Απρ 21/ ΠΟΜΕΝΣ 
 η. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 129/28 Μαί 21/ΠΟΜΕΝΣ 

θ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 6/20 Οκτ 21/ Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. 
 ι. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 452/08 Νοε 21/ Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 
  
 Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  
Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

             
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., σε 

συνέχεια και των (θ)-(ι) σχετικών εγγράφων της Ένωσης  Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας - Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. και Ένωσης 
Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ, επανέρχεται για 
πολλοστή φορά για να σας κοινωνήσει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που 
προκύπτουν από την έως τώρα εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης του 
(α) σχετικού, που αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων 
στελεχών όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 
2. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. εκφράζει την έντονη απογοήτευση της, λόγω της μη 

εφαρμογής των δηλώσεων του κ. Υ.Ε.Θ.Α., για την επίλυση ενός τόσο σοβαρού 



 

 

θέματος που αφορά το σύνολο των στελεχών και των οικογενειών τους, αυτό της 
παραμετροποίησης των κριτηρίων μεταθέσεων των στελεχών που είναι άρρηκτα 
συσχετισμένη με τις τοποθετήσεις - μεταθέσεις τους οι οποίες διενεργούνται με 
βάση το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και τις  ισχύουσες πάγιες διαταγές.  
 
           3. Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ πλέον των 2 ετών με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τις προτάσεις συναδέλφων της, έχει αναδείξει 
με τα (β), (γ), (δ) (ε)  (στ) (ζ) και (η) σχετικά έγγραφά της  
 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1284-pomens-moriodotisi-stelexon-
proerxomenon-apo-assy-kai-emth-pou-exoun-ypiretisei-sto-eksoteriko 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1292-pomens-parametropoiisi-kritirion-
metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1378-pomens-parametropoiisi-kritirion-
metatheseon-stelexon-p-a  
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1412-pomens-parametropoiisi-kritirion-
metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras-nisos-skyros 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1493-pomens-parametropoiisi-kritirion-
metatheseon 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1505-pomens-adikies-stin 
parametropoiisi-kritirion-metatheseon-prosopikoy-sks-pa 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1549-pomens-parametropoiisi-kritirion-
metatheseon-stelexon-stratoy-ksiras-froura-lakonias 
 
προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία τα χρόνια προβλήματα και τις αδικίες 
που υφίσταται μεγάλος αριθμός στελεχών από την εφαρμογή της Υπουργικής 
Απόφασης του (α) ομοίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας και όλων των 
Κλάδων, τονίζοντας την ανάγκη επικαιροποίησης εκ νέου της παραπάνω 
Υπουργικής Απόφασης και προτείνοντας λύσεις για τον εκσυγχρονισμό, 
βελτίωση της, χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν έως τώρα οι 
απαιτούμενες ενέργειες από το ΥΠΕΘΑ για την θέσπιση των υπόψη  
τροποποιήσεων, στα πλαίσια της δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης αντιμετωπίζοντας τις όποιες διακρίσεις, λαμβάνοντας μέχρι 
σήμερα μόνο υποσχέσεις από το κ. Υ.ΕΘ.Α. 
 

4. Ο κ. Υ.ΕΘ.Α στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου τον  Μάιο του 
2021, σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στην ΒτΕ, https://youtu.be/GWo1f_pM2uk 
παραδέχεται την ύπαρξη πολλών στρεβλώσεων στη εφαρμογή της 
παραμετροποίησης των κριτηρίων μεταθέσεων για τα στελέχη του Μ.Υ.FOB 
AKTION, ενώ αποδέχεται ότι το πρόβλημα υφίσταται και για στελέχη σε πολλές 
περιοχές της χώρας λέγοντας ότι……....…«το ζήτημα επικαιροποίησης του 
συστήματος μοριοδότησης μονάδων και υπηρεσιών των Ενόπλων 
Δυνάμεων εξετάζεται συνολικά σε διακλαδικό επίπεδο υπό την εποπτεία 
του ΓΕΕΘΑ ……..μάλιστα σας αναφέρω ότι για το σχετικό συνολικό ζήτημα 
της μοριοδότησης υπάρχουν ερωτήσεις στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου σχεδόν για όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και των 
Ιωαννίνων..……..μεσα στο καλοκαίρι (2021) σχεδιάζουμε να φέρουμε προς 
ψήφιση στη βουλή ένα συνολικότερο νομοσχέδιο που ρυθμίζει διάφορα σε 
εκκρεμότητα σταδιοδρομικά ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με την 
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών, θα έλεγα ένα προσωποκεντρικό 
νομοσχέδιο και εκεί σκοπεύουμε να ρυθμίσουμε συνολικά το ζήτημα της 
μοριοδότησης με τις εκκρεμότητες ή τις στρεβλώσεις που υπάρχουν μέσα 
από αυτό…..».  



 

 

 
5. Δυστυχώς για  άλλη  μια  φορά, οι υποσχέσεις παρέμειναν 

υποσχέσεις και ο σχεδιασμός σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Υ.Ε.Θ.Α., για 
ψήφιση στη βουλή ενός νομοσχεδίου, που όπως ανέφερε, θα ρύθμιζε 
συνολικά το ζήτημα της μοριοδότησης με τις εκκρεμότητες ή τις 
στρεβλώσεις που υπάρχουν και θα επίλυε διάφορα σταδιοδρομικά 
ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα και που έχουν άμεση σχέση με την 
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών, μάλλον, δεν ήταν εφικτό ή στην άμεση 
προτεραιότητά του κ. Υ.Ε.Θ.Α. να υλοποιηθεί ούτε το 2021. 
 
Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  
Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 

6. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων πραγματοποιείται με στόχο την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών και 
οικογενειακών αναγκών των στελεχών και η παραμετροποίηση των κριτηρίων 
μεταθέσεων των στελεχών του Στρατού Ξηράς έχει ως συντελεστές βαρύτητας 
κατά σειρά τα υπηρεσιακά, τα κοινωνικά, τα αντικειμενικά και τα ειδικά κριτήρια 
επιλογής. 

     
7. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική 
Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να ενστερνιστεί τις αγωνίες του 
προσωπικού και να προβεί στην ρύθμιση συνολικά του ζητήματος της 
μοριοδότησης ενόψει των επικείμενων μεταθέσεων έτους 2022 και πριν την 
κατάρτιση των επετηρίδων μοριοδότησης του 2022, διορθώνοντας όλες τις 
εκκρεμότητες ή τις στρεβλώσεις που υπάρχουν σε όλες τις περιοχές τις 
χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, με 
απώτερο σκοπό την εξάλειψη των  χρόνιων αδικιών  στα  πλαίσια  της 
δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
αντιμετωπίζοντας τις όποιες  διακρίσεις. 
 
         8. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, 
Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135. 
  
        

Μετά τιμής 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 
      Γεώργιος Θεοδώρου                     

                 Τχης (ΠΖ) 

      Ο Πρόεδρος  
 

 
   Δημήτριος Ρώτας 

       Ασμχος (ΥΔΚ) 


