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 Κάθε χρόνο καταρτίζονται και τηρούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των 
Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του στρατιωτικού 
προσωπικού, όπως αυτή εξειδικεύεται στις διατάξεις του σχετικού, τις οποίες και 
κοινοποιούν στο σύνολο του προσωπικού για ενημέρωση, έως τις 20 
Φεβρουαρίου. Η εξαγωγή των μορίων κάθε στελέχους γίνεται λαμβάνοντας υπόψη 
Υπηρεσιακά Κριτήρια (Εκθέσεις Αξιολόγησης, Επιδόσεις σε σχολεία – σχολές, 
Επιχειρησιακή Βαρύτητα Μονάδων, Επιτελική Εμπειρία κτλ),  Κοινωνικά Κριτήρια 
(Οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας στελέχους και οικογενείας, ηλικία και 
σπουδές τέκνων κτλ) και Αντικειμενικά Κριτήρια (Φρουρές υπηρέτησης). 
 
 Επίσης παραμετροποιούνται τα παραπάνω μόρια και ορίζεται ότι στελέχη 
που υπηρέτησαν στο εξωτερικό (και στην Κύπρο), θα τους αφαιρούνται μόρια ως 
εξής: 
 «Φρουρά Κύπρου. Οι Αξκοι θα λαμβάνουν 4 αρνητικά μόρια για κάθε μήνα 
μέχρι τους 24 μήνες και 10 αρνητικά για κάθε μήνα επιπλέον, ενώ οι Υπαξκοι-
Ανθστες θα λαμβάνουν αναλογικά 0,3 μόρια καθε μήνα μέχρι τους 24 μήνες και 1 

αρνητικό μόριο για κάθε μήνα πάνω από 24μηνο. 
 Φρουρές υπηρέτησης στο εξωτερικό. Οι Αξκοι θα λαμβάνουν 6 αρνητικά 
μόρια για κάθε μήνα μέχρι τους 24 μήνες και 8 αρνητικά για κάθε μήνα υπηρέτησης 
πέραν του 24μηνου, ενω οι Υπαξκοι-Ανθστες θα λαμβάνουν 0,3 αρνητικά μόρια 
για του πρώτους 24 μήνες και 0,6 αρνητικά μόρια για κάθε μήνα επιπλέον. Για 
κάθε μήνα υπηρέτησης πάνω από τους 36 μήνες, 20 αρνητικά μόρια για τους 
Αξκους και 2 αρνητικά μόρια για τους Υπαξκους-Ανθστες.» 
 
 Διαπιστώνονται τα παρακάτω: 
 Στα Στελέχη που υπηρέτησαν ως Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές στο 
παρελθόν σε θέσεις εξωτερικού, τους υπολογίζονται αρνητικά μόρια με τα 
σημερινά δεδομένα, ως Αξιωματικοί πλέον, αφαιρώντας τεράστιο αριθμό μορίων. 
Ενώ για θέσεις που υπηρέτησαν στο εσωτερικό ως Υπαξιωματικοί και 
Ανθυπασπιστές, τους υπολογίζονται θετικά μόρια (πχ μόρια από Επιχειρησιακή 
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Βαρύτητα Μονάδων) με το βαθμό του Υπαξιωματικού, πού έφεραν δηλαδή εκείνο 
το διάστημα.  
 Ο παραπάνω υπολογισμός των μορίων που θα μπορούσε να λυθεί με μια 
παραμετροποίηση του, μας φέρνει αυτομάτως σε εξαιρετικά δυσμενή θέση σε 
σχέση με τους υπολοίπους συναδέλφους μας, όσον αφορά στον σχεδιασμό των 
μεταθέσεων, ο οποίος στηρίζεται στη συλλογή μορίων. Για παράδειγμα, 

Υπαξιωματικός που υπηρέτησε 2 χρόνια σε θέση ΝΑΤΟ στην Ιταλία, όταν 
υπολογίζονται τα μόρια για Αξιωματικό του αφαιρούνται περίπου 250 μόρια, ενώ 
αν υπολογιστούν για Υπαξιωματικό (που είναι και ο βαθμός υπηρέτησής στο 
εξωτερικό), αφαιρούνται γύρω στα 20.  
 Επιπλέον, το διάστημα που υπηρετούσαν τα στελέχη στο εξωτερικό-Κύπρο 
ως Υπαξιωματικοί, λάμβαναν αποδοχές του βαθμού που έφεραν τότε, αλλά 

σήμερα πλέον ως Αξιωματικοί η μοριοδότησή τους εκείνου του διαστήματος 
επανυπολογίζεται με το σημερινό βαθμό. 
 Το παραπάνω πρόβλημα αντιμετωπίζουν εκατοντάδες στελεχών 
προελεύσεως ΑΣΣΥ – ΕΜΘ που έχουν υπηρετήσει ως Υπαξιωματικοί στο 

εξωτερικό ή στην Κύπρο και τώρα έχουν προαχθεί σε Αξιωματικοί. 
 Αυτό που ζητάμε είναι ο υπολογισμός των μορίων να πραγματοποιείται με 
τον ίδιο τρόπο είτε αφορά θετικά είτε αρνητικά. Δηλαδή να υπολογίζονται με το 
βαθμό που έφερε το στέλεχος την εποχή της εκτέλεσης της υπηρεσίας του όπως 
γίνεται άλλωστε και με τα θετικά μόρια (εσωτερικού). 
 
 Παρακαλείται η ΠΟΜΕΝΣ για την αξιολόγηση της πρότασης και τις κατά την 
κρίση της ενέργειες. 
 Συντάκτης θέματος: Ανθστης (ΤΧ) Χρήστος Καρανάσιος, Γεν. Γραμματέας 
ΕΣΠΕΘ και αναπληρωτής Γραμματέας ΕΜΘ της ΠΟΜΕΝΣ. 
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