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ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ :

Παραµετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Στελεχών.

α.Ν.3883/10
β.Φ.411/12/362832/Σ.8977/26 Νοε 2021 /ΓΕΕΘΑ/Β’Κ/Β1 (ΦΕΚ τ. Β΄
5700/08 ∆εκ 2021) Υπουργική Απόφαση
γ. Έγγραφο µε αριθµ. Πρωτ. 16/01Απριλίου 2021 της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε Κ).
δ. Έγγραφο µε αριθµ. Πρωτ. 96/21 Απριλίου 2021 της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ).

ΣΧΕΤ :

1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε Κιλκίς, ως νόµιµος θεσµικός εκπρόσωπος των στελεχών
των Ενόπλων ∆υνάµεων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, µε το
παρόν έγγραφο επιθυµεί να επανέλθει στο µείζον θέµα της άµεσης τροποποίησης
της Υπουργικής Απόφασης του (β) σχετικού, που αφορά την Παραµετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών, στην οποία καθορίζεται η µοριοδότηση των
Φρουρών του Ν. Κιλκίς.
2. Σύµφωνα µε την προσφάτως αναθεωρηµένη Υπουργική Απόφαση του
(β) σχετικού, τα στελέχη που υπηρετούν στις Φρουρές Κιλκίς, εξακολουθούν να λαµβάνουν τα πρώτα τρία (3) έτη παραµονής τους 0,5 µόρια για κάθε έτος παραµονής
και µετά την παρέλευση των τριών (3) ετών, 0,15 µόρια για κάθε έτος παραµονής.
3. Η ανωτέρω µοριοδότηση στις Φρουρές Κιλκίς, δεν συνάδει µε τα αντικειµενικά κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 5 του (α) σχετικού, σύµφωνα µε τα οποία
εκπορεύεται, τα οποία συνυπολογιζόµενα επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του
προσωπικού. Επιπροσθέτως, οφείλουµε να αναφέρουµε, ότι έτερες φρουρές στην
ίδια κατηγορία, µοριοδοτούνται µε περισσότερα µόρια.
4. Το έργο που επιτελεί το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφερειακή
Ενότητα Κιλκίς είναι πολύπλευρο και πολυσύνθετο, δεν περιορίζεται µόνο στα εθνικά πλαίσια αλλά επεκτείνεται και πέραν των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας.
Οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες είχανε επισηµανθεί, αναδείχθηκαν θεσµικά µε τα (γ) και
(δ) σχετικά και κατόπιν κοινοποιήθηκαν έγκαιρα στην Πολιτική και Στρατιωτική
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-2Hγεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων, προκειµένου να ληφθούν υπ' όψιν στην τροποποίηση και επικαιροποίηση της Υπουργικής Απόφασης που αφορά την Παραµετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών, ενόψει των επικείµενων µεταθέσεων έτους 2022 και πριν την κατάρτιση των επετηρίδων µοριοδότησης του 2022.
5. Ειδικότερα ο Σχηµατισµός της 71ης Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας, λόγω της φύσης και του ρόλου του, καλείται να συµµετάσχει µε το προσωπικό του σε
µία ευρεία γκάµα επιχειρησιακών - εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σε εθνικό και
πολυεθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού, τη διαρκή ετοιµότητά των στελεχών του, καθώς και το αξιόµαχο των Ελληνικών Ενόπλων
∆υνάµεων, αποκοµίζοντας τα ιδιαίτερα ευµενή σχόλια της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, καθώς και τα εγκωµιαστικά σχόλια συµµάχων και τρίτων χωρών. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, καλείται να φέρει εις πέρας την κατάταξη των
νεοσύλλεκτων οπλιτών, διότι έχει επιλεγεί ως Σηµείο Υποδοχής Κατάταξης Οπλιτών
Θητείας – Κέντρο Κατάταξης (ΣΥΠΟ) και να διαθέσει προσωπικό για την σχεδίαση
και υλοποίηση της βασικής και προκεχωρηµένης εκπαίδευσης τους. Η ανωτέρω
αποστολή, επιβαρύνει τις εµπλεκόµενες Μονάδες µε ένα επιπρόσθετο φόρτο εργασίας και το προσωπικό µε επιπλέον καθήκοντα και υποχρεώσεις, καθώς και µε ένα
ιδιαίτερα ανελαστικό ωράριο.
6. Είναι απαραίτητο να επισηµανθεί, ότι παράλληλα µε τις ανωτέρω υποχρεώσεις, το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, στο
πλαίσιο των µέτρων επιτήρησης και ασφάλειας των συνόρων για την αντιµετώπιση
των µεταναστευτικών ροών, παρέχει αποφασιστική συνδροµή στην Ελληνική Αστυνοµία, συµµετέχοντας σε µικτές δράσεις αποτροπής και αντιµετώπισης προσπαθειών παράνοµης εισόδου µεταναστών και προσφύγων στην περιοχή του Έβρου.
7. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι αυξηµένες επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Μονάδων του Νοµού Κιλκίς, πρωτίστως λόγω
της ιδιαίτερης αποστολής της 71ης Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας, καθώς και τα
αντικειµενικά κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του (α) σχετικού,
δεν αντικατοπτρίζονται στην ανωτέρω µοριοδότηση, καθιστώντας την αποτρεπτικό
παράγοντα δήλωσης επιθυµίας παραµονής ή µετάθεσης στις Φρουρές του Νοµού.
Ως θεσµικοί εκπρόσωποι του στρατιωτικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, προτείνουµε την τροποποίηση του (β) σχετικού και την αύξηση της µοριοδότησης στις Φρουρές του Νοµού, λαµβάνοντας υπ' όψιν τις ανωτέρω επισηµάνσεις.
8. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κιλκίς, ως νόµιµος θεσµικός εκπρόσωπος του στρατιωτικού
προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, τηρώντας το ρόλο της ως Πρωτοβάθµιο Όργανο Εκπροσώπησης και σεβόµενη την ανιδιοτελή προσφορά των στελεχών προς την πατρίδα και την τοπική κοινωνία, θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την ανάδειξη όλων των θεµάτων που τους απασχολούν, έχοντας
ως γνώµονα την βελτίωση της καθηµερινότητας των στελεχών και των οικογενειών
τους, µε σκοπό να µπορούν να επιτελούν απερίσπαστα και στο ακέραιο την αποστολή τους προς την Πατρίδα. Ευελπιστούµε στην θετική εξέταση όλων των αναδεικνυόµενων θεµάτων και στην ανάληψη εκ µέρους της Πολιτικής και Στρατιωτικής
Ηγεσίας, όλων των ενδεδειγµένων νοµοθετικών πρωτοβουλιών προς επίλυση τους,
στο πλαίσιο της διαρκούς µέριµνας για το προσωπικό, δεδοµένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των Ενόπλων ∆υνάµεων.
-/-

-39. Οι κ.κ Βουλευτές Ν. Κιλκίς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για ενέργειες αρµοδιότητας τους.
10. Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην
οποία αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται για ενέργειες αρµοδιότητας
της.
11. Εισηγητές θέµατος: Τχής (ΠΖ) Νικόλαος Ζησόπουλος, Πρόεδρος
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς, τηλ. 6975611221.
Τχής (ΠΖ) Νικόλαος Χ’’Γεωργίου, Γενικός Γραµµατέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς,
τηλ. 6989990594.
12. Χειριστής θέµατος: Υπλγός (ΠΒ) Αριστείδης Τσάτσαρης, Αναπληρωτής
Γενικός Γραµµατέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κιλκίς , τηλ. 6987312333.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Βουλευτές Νοµού Κιλκίς
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ
Αποδέκτες για Πληροφορία
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ
Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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