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Βουλευτές Ευβοίας
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ:
στελε
ΣΧΕΤ:

Φεβ

Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών Σ.Ξ (Μοριοδότηση
στελεχών)
α.
β.
γ.
δ.
ε.

ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847 (ΦΕΚ 667/Β/11-11-1992)
Ν.3883/10
Ν.4278/14 άρθρο 43 παρ. 1
Ν.4472/17 άρθρο 127 (Α΄74)
Φ.411/1/294483/Σ.797/6 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β’Κ/Β1 (ΦΕΚ τ. Β΄ 468/ 14
Φεβ 18) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Η
Ένωση
Στρατιωτικών
Περιφερειακής
Ενότητας
Ευβοίας
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ) αναδεικνύει ένα μείζων θέμα που διαπίστωσε μετά από
έντονους προβληματισμούς από μέλη της ένωσής μας, τα οποία υπηρετούν στη Ν.
Σκύρο και αφορά την παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων στελεχών του
Στρατού Ξηράς που συνδέεται άμεσα με την μοριοδότησή τους.
2. Έχει διαπιστωθεί ότι η Φρουρά της Νήσου Σκύρου ενώ υπάγεται στο
(α) σχετικό ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α λόγω της ιδιαιτερότητάς
της και σύμφωνα με το (γ) σχετικό που ορίζεται ως παραμεθόριο περιοχή,
λαμβάνει λιγότερα μόρια (2,5 μόρια) από άλλες Φρουρές οι οποίες δεν
συγκαταλέγονται στα άνω σχετικά και στις οποίες λαμβάνουν διπλάσια και
υπερδιπλάσια μόρια.
3. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι σύμφωνα με το (δ) σχετικό μετά από
αντικατάσταση εδαφίου της παρ. Ε΄ του άρθρου 127, που αφορά στην επέκταση
καταβολής μηνιαίου επιδόματος (παραμεθορίου) στο Στρατιωτικό προσωπικό των
Ε.Δ σε γεωγραφικές περιοχές με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, συγκαταλέγεται και η
Ν. Σκύρος.
4. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ κατανοεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις
μεταθέσεις των στελεχών που καθορίζεται από τα (β) και (ε) σχετικά, σύμφωνα με τα
οποία, για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας μεταθέσεων συνεκτιμώνται

αντικειμενικά κριτήρια, αλλά η αδικία της μοριοδότησης των υπηρετούντων μελών
και συναδέλφων του Σ.Ξ στη Ν. Σκύρο συγκριτικά με άλλες Φρουρές όπως
προαναφέρθηκε παραπάνω, δημιουργεί την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία τους
για τις επικείμενες μεταθέσεις ενόψει Έτους 2021.
5. Η Ε.Σ.ΠΕ.ΕΥΒΟΙΑΣ αναφέροντας το συγκεκριμένο θέμα, προτείνει αυτή η
οφθαλμοφανέστατη αδικία για τα στελέχη του Σ.Ξ που υπηρετούν στη Φρουρά
Σκύρου, να αποκατασταθεί και παρακαλεί για την ένταξη της στις Φρουρές
τουλάχιστον κατηγορίας «ΙΙ» από κατηγορίας «ΙΙΙ», όπου τα στελέχη θα λαμβάνουν
4 μόρια/μήνα, διότι η συγκεκριμένη Νήσο ως χαρακτηρισμένη νομοθετικά
προβληματική περιοχή κατηγορίας Α καθιστά δυσμενή τη διαβίωση των
στελεχών και των οικογενειών τους, λόγω του μικρού σε αριθμό κατοίκων (κάτω των
τριών χιλιάδων), του μικρού τουριστικού χαρακτήρα, των μειωμένων μέσων
μεταφοράς σε συνάρτηση με τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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