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              Άκτιο,  17/02/2022 
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            ΜΕΛΗ ΕΣΠΕΑΙΤ 

            

            

 

 

ΘΕΜΑ:  Μοριοδότηση Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας 

  

ΣΧΕΤ:   α. Έγγραφο ΕΣΠΕΑΙΤ με Αριθμ Πρωτ. 11/12-12-2019 

              β. Έγγραφο ΕΣΠΕΑΙΤ με Αριθμ Πρωτ. 11/12-07-2020 

 γ. Έγγραφο ΠΟΜΕΝΣ με Αριθμ Πρωτ. 309/14-12-2020 

 δ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/26 Νοε 21 απόφαση ΥΕΘΑ 

  

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 

(Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ), ως  νόμιμος  θεσμικός  εκπρόσωπος  των  στελεχών που υπηρετούν σε 

Μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις των μελών 

της, επανέρχεται για να αναδείξει ποιες αστοχίες - αδικίες παραμένουν ακόμη παρά 

την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης του (δ) σχετικού, που περιλαμβάνει την 

Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων των Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας 

(Π.Α.). 

2. Από τον Δεκέμβριο του 2019, η Ένωση μας με επιστολή της, (δ) σχετικό, 

είχε επισημάνει το θέμα και ζητούσε την επίλυση της αδικίας για όλους τους 

στρατιωτικούς που υπηρετούν στο στρατιωτικό Α/Δ του Ακτίου, μιας και οι 

οργανωτικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2017-18, δεν μείωναν το έργο 

και τις αρμοδιότητες της Μονάδας, αλλά συντελέστηκαν για την καλύτερη 

εκμετάλλευση των πόρων, μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές είναι άλλωστε 

οι επίσημες απαντήσεις της παρούσης αλλά και προηγούμενης Πολιτικής Ηγεσίας του 

ΥΠΕΘΑ. 

3.  Με την έκδοση της νέας Υπουργικής απόφασης διαπιστώσαμε με χαρά την 

ένταξη της τελευταίας ονομασίας (M.Y. FOB ΑΚΤΙΟΝ) στους σχετικούς πίνακες 
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μοριοδότησης, γεγονός που αποδεικνύει απόλυτα το δίκαιο του αιτήματός μας. Όμως 

κατά την αναλυτική επεξεργασία των στοιχείων, ανά ειδικότητα, παρατηρούμε: 

α. Στον τομέα Άμυνας – Φρούρησης ενώ αυξήθηκε η μοριοδότηση των 

ειδικοτήτων με εξειδίκευση «ομάδες στρατιωτικών σκύλων» (ΕΑΦΜΣ, ΟΑΦΜΣ κλπ) 

και των αερονόμων (ΟΑΣΤΥ), εντούτοις τα στελέχη με εξειδίκευση Αμύνης (ΥΑΔ, 

ΕΑΑΔ, ΟΑΑΔ κλπ) παρέμειναν στην Ε κατηγορία «Λοιπές Μονάδες - 

Υπηρεσίες», παρά τις επισημάνσεις στην παρ. 4β του (α) σχετικού. Ο συγκεκριμένος 

διαχωρισμός αδικεί το συγκεκριμένο προσωπικό τόσο στο εσωτερικό της επιστασίας, 

μιας και τα στελέχη των προαναφερθέντων εξειδικεύσεων ασχολούνται με το ίδιο 

αντικείμενο, όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο, αφού λαμβάνουν πολύ λιγότερα μόρια 

από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες μικρότερης έκτασης και με λιγότερους 

διαβαθμισμένους χώρους (π.χ. ΚΕΠ, ΜΣΕΠ, ΣΑ, Α/Απ). Επίσης πρέπει να τονιστεί, ότι 

τα στελέχη με εξειδίκευση Αμύνης που υπηρετούν στην Μ.Υ. FOB AKTION έχουν 

καθήκοντα σε οπλικό σύστημα, στο οποίο εκπαιδεύονται και αξιολογούνται από τα 

ανώτερα κλιμάκια σύμφωνα με τις διαταγές της Υπηρεσίας. Είναι σαφής λοιπόν η 

αδικία στην μοριοδότησή τους και η μη αποκατάσταση αυτής με την τελευταία 

Υπουργική απόφαση (δ) σχετικό, έχει δημιουργήσει στα στελέχη αισθήματα 

απογοήτευσης και οργής. 

β. Στους πίνακες: 

1.1.2 ΑΞΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ),  

11.9 ΑΞΚΟΙ - ΑΝΘΣΤΕΣ - ΥΠΞΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,  

11.11 ΑΞΚΟΙ - ΑΝΘΣΤΕΣ - ΥΠΞΚΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ,  

11.14 Αξκοί - Ανθστές - Υπξκοί ΤΥ [(ΤΜΜ), (ΕΜΜΜ), (ΟΜΜΜ)],  

δεν έχει συμπεριληφθεί η νέα ονομασία της Μονάδας του Ακτίου  

(Μ.Υ.FOB AKTION) και συνεπώς τα στελέχη συνεχίζουν να λαμβάνουν τα χαμηλότερα 

μόρια της τελευταίας κατηγορίας «Λοιπές Μονάδες - Υπηρεσίες». Η συγκεκριμένη 

αβλεψία των χειριστών του θέματος αδικεί τους συναδέλφους, ενώ παράλληλα δεν 

γίνεται πλήρη εφαρμογή των παραδοχών και γενικών κατευθύνσεων της Πολιτικής 

Ηγεσίας, που αφορούν την διατήρηση του έργου της Μονάδας στα προγενέστερα 

επίπεδα ως Α/Απ Ακτίου και σε αρκετούς τομείς ως 131ΣΜ. 

4. Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι δεν αποκαταστάθηκαν αδικίες, γενικού 

ενδιαφέροντος, που είχαν προταθεί με (β), (γ) σχετικά: 

α. Στελέχη των ΕΔ μοριοδοτούνται, για την απόκτηση αναγνωρισμένου 

τίτλου σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο ΑΕΙ κ.α), Κριτήριο 15, μόνο αν 

έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας, αποκλείοντας με αυτό τον 

τρόπο στελέχη τα οποία διαθέτουν τίτλους σπουδών, ως ανωτέρω, αλλά είχαν την 

ατυχία να το έχουν αποκτήσει πριν την είσοδο τους στις τάξεις των ΕΔ παρόλο που 

μοριοδοτήθηκαν για αυτά κατά τις εξετάσεις εισαγωγής (ΕΠΟΠ, ΕΜΘ). 
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β. Για την Κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κριτήριο 12, προβλέπεται 

επιπλέον μοριοδότηση μόνο για Αξκούς που υπηρετούν σε διακεκριμένες θέσεις, με 

αποτέλεσμα, Υπξκοι που σε αρκετές περιπτώσεις καλύπτουν τις εν λόγο θέσεις δεν 

λαμβάνουν τα απαιτούμενα μόρια καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.  

5. Συμπληρωματικά των παραπάνω επισημαίνουμε τον άδικο αποκλεισμό 

Αξκών προερχόμενων εξ Ανθστών, στην διεκδίκηση μιας θέσης εξωτερικού ή Κύπρου 

μιας και παραμένει ως βασικό κριτήριο για όλες τις θέσεις ο ένας (1) χρόνος 

επιτελικής εμπειρίας ως Αξκού, ακόμη και για κάλυψη θέσεων που σχετίζονται με 

επιτελικούς σχηματισμούς του εξωτερικού ή της Κύπρου.  

6. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 

(Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ), με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με απώτερο  σκοπό  την  εξάλειψη  

των χρόνιων αδικιών, των  ίσων  ευκαιριών  και  της  ίσης  μεταχείρισης, καταθέτει τις 

εξής προτάσεις, προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – 

Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για ενέργειες αρμοδιότητας της: 

α. Άμεση διόρθωση των αδικιών στις συγκεκριμένες, προαναφερθείσες 

ειδικότητες των στρατιωτικών της Μ.Υ. FOB AKTION, με ένταξη τους, τουλάχιστον 

στην Γ Κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει ο διαχωρισμός του προσωπικού σε 

καθεστώς μοριοδότησης των δύο (2) ταχυτήτων. Η θέση της Πολιτικής Ηγεσίας για τις 

οργανωτικές μεταβολές του στρατιωτικού Α/Δ Ακτίου ήταν ξεκάθαρη και συγκεκριμένη. 

β. Μοριοδότηση όλων των αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών 

ανεξαρτήτου χρόνου απόκτησής του. 

γ. Επιπλέον μοριοδότηση και για τους Υπξκούς που υπηρετούν σε 

διακεκριμένες θέσεις. Αφού το κριτήριο 12 αφορά κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών, θα πρέπει κάθε στέλεχος, ανεξαρτήτου βαθμού,  που καλύπτει τέτοιου 

είδους ανάγκες να λαμβάνει τα επιπλέον μόρια της κάθε θέσης. 

δ. Τροποποίηση της παρ. 1 α (10), της προσθήκης 5, του 

παραρτήματος Γ ως εξής: «(10) Επιτελική Εμπειρία: Για όσες θέσεις εξωτερικού 

και Κύπρου Αξκών προερχομένων εξ Ανθστών, κρίνεται απαραίτητο με βάση τις 

αρμοδιότητες – καθήκοντα, θα απαιτείται επιτελική εμπειρία τουλάχιστον ενός 

έτους ως Αξκού.» 

  
7. Κλείνοντας, απευθυνόμενοι στους συναδέλφους και μέλη της Ένωσης μας, 

τους διαβεβαιώνουμε ότι το ΔΣ της ΕΣΠΕΑΙΤ θα παρακολουθεί στενά το θέμα, θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλυθούν οι αδικίες και θα σας 

ενημερώνει άμεσα για όλες τις εξελίξεις. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.   

             

       Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας    

       Χονδρογιάννης Βασίλειος                                Λεμονιάς  Απόστολος                                

                6983505262                                                      6983511103 


