
 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ   
 

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021                                                                                           

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο  

  
Θέμα: «Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων» 

 
 
Κύριε Υπουργέ, 

Με τις υπ’ αριθμόν 4528/27-02-2020, 1821/17-11-2020 Ερωτήσεις μας, καθώς και με την 

υπ’ αριθμόν 732/10-05-2021 Επίκαιρη Ερώτηση σας είχαμε θέσει το ζήτημα της αδικίας στη 

μοριοδότηση που υφίστανται οι υπηρετούντες στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου (Μονάδα 

Υποστήριξης FOB AKTION), ενώ παράλληλα μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) έχουν επισημανθεί αδικίες και σε πολλά άλλα γεωγραφικά 

διαμερίσματα της χώρας, καθώς επίσης και σε όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων 

(Αεροπορία, Στρατός Ξηράς και Πολεμικό Ναυτικό). Οι αδικίες αυτές επηρεάζουν τις 

μεταθέσεις τους τα τελευταία χρόνια, αφού τα στελέχη λαμβάνουν μειωμένα μόρια για πάνω 

από 40 μήνες. 

Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε δια της Επίκαιρης Ερώτησης με αριθμό 

πρωτοκόλλου 732/10-05-2021, είχατε αποδεχτεί ότι υπάρχουν αδικίες και στρεβλώσεις στο 

θεσμικό πλαίσιο μοριοδότησης που αφορούν πολλές Μονάδες ανά την Επικράτεια και είχατε 

αναφέρει ότι σκοπεύατε να το επιλύσετε εντός του περασμένου καλοκαιριού.  

Μάλιστα είχε αναφερθεί ότι είχαν ολοκληρωθεί οι προτάσεις για την τροποποίηση της 

ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης, έχοντας ληφθεί υπόψη αναφορές και προτάσεις, διαφόρων 

Ενώσεων, μεταξύ των οποίων και της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.. 

Επίσης, κ. Υπουργέ, από πέρυσι τον Νοέμβριο, έχετε υποσχεθεί την κατάθεση Νομοσχεδίου 

για τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, κάτι 

που μέχρι στιγμής δεν έχετε πράξει. 

Ωστόσο, έχουμε φτάσει στον φετινό Νοέμβριο και ακόμα η εκκρεμότητα παραμένει, 

δημιουργώντας στα στελέχη έντονες ανησυχίες για τον επικείμενο προγραμματισμό των 

ετήσιων μεταθέσεων του 2022. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1552

Ημερομ. Κατάθεσης:

29/11/2021



Σας επισημαίνουμε ότι βάσει της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 468/14-02-2018), 

άρθρο 17 παρ.4, «… οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των 

Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ καταρτίζουν και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του 

στρατιωτικού προσωπικού, τις οποίες κοινοποιούν στο σύνολο του προσωπικού για 

ενημέρωση έως τις 10 Mαρτ. …». 

Με δεδομένο λοιπόν, την πρόθεση και δέσμευσή σας για αποκατάσταση των αδικιών, και 

λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα χρονικά περιθώρια που ισχύουν μέχρι την κοινοποίηση των νέων 

επετηρίδων, 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ, 

Θα προχωρήσετε στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που σχετίζεται με την 

μοριοδότηση των στελεχών, πριν την έκδοση των νέων επετηρίδων για το 2022; 

    

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

                                                                  
                                                                         Χρήστος Γκόκας 
 

 
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος                                                                      

 
 

                                                                             Αχμέτ Ιλχάν 
 
 

                                                                   Βασίλειος Κεγκέρογλου 
 
 

                                                                      Ανδρέας Λοβέρδος 
 
 

                                                                       Γιώργος Φραγγίδης 
 




