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ΠΡΟΣ :   Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας Κο Αλκιβιάδη Στεφανή 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων 
 Γενικό Γραμματέα Κο Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
  
ΚΟΙΝ  : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου Κου ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο Κο ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες 
  
ΘΕΜΑ: Μοριοδότηση Στελεχών Προελεύσεων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ που Υπηρέτησαν σε 

Φρουρές Κύπρου και Εξωτερικού 
  
ΣΧΕΤ.: α. Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ.Β’ 468/14-2-18) 

Υπουργική Απόφαση 
 β. ΠαΔ 4-3/2019/ΓΕΣ/Β2/1/3 
 γ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 158/13 Οκτ 20/Ε.Σ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  
Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

             
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

κατόπιν της (γ) σχετικής προτάσεως της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Θεσσαλίας – Ε.Σ.ΠΕ.Θ. επιθυμεί να αναδείξει ένα θέμα που αφορά την άνιση 
καταχώριση της αρνητικής μοριοδότησης των στελεχών προελεύσεως Ανωτέρων 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και προελεύσεως Εθελοντών 
Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), που υπηρέτησαν σε θέσεις Κύπρου και εξωτερικού ως 
Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές στους οποίους με την προαγωγή τους στο 
βαθμό του Ανθυπολοχαγού καταχωρούνται στους πίνακες μοριοδότησης τα 
αρνητικά μόρια που λαμβάνουν οι Αξκοί αντί να καταχωρούνται τα πραγματικά 
αρνητικά μόρια που λαμβάνουν οι Υπξκοί  - Ανθστές. 

 
2. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των 

Κοινών Σωμάτων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) καταρτίζουν 
ετησίως και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση όλου του στρατιωτικού 
προσωπικού, όπως αυτή εξειδικεύεται στις διατάξεις του (α) σχετικού, τις οποίες 
και κοινοποιούν στο σύνολο του προσωπικού για ενημέρωση, έως τις 20 
Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Ομοίως υποχρεούνται για την παροχή διευκρινίσεων 
στο στρατιωτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, επί της εφαρμογής των  

 

http://www.pomens.gr/


 

 

                                                   -2- 
 

διατάξεων και του τρόπου εξαγωγής των μορίων, όπως αυτός εξειδικεύεται στο 
παράρτημα του (α) σχετικού. 

 
3. Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων του (α) σχετικού αφορά 

στο σύνολο των ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών των ΕΔ 
εκτός των κοινωνικών κριτηρίων του τόπου προτίμησης - επιθυμίας μετάθεσης και 
της διάθεσης στέγης, η μοριοδότηση των οποίων υπολογίζεται και λαμβάνεται 
υπόψη από το έτος 2014. 

 
4. Κατά την παραμετροποίηση για τα κριτήρια μεταθέσεων των στελεχών 

στους συντελεστές βαρύτητας για: 
 

α. Τη Φρουρά Κύπρου.  
 

(1) Οι Αξκοί λαμβάνουν 4 αρνητικά μόρια για κάθε μήνα μέχρι τους 24 
μήνες και 10 αρνητικά μόρια για κάθε μήνα, για υπηρέτηση πάνω από τους 24 
μήνες.  

(2) Οι Υπξκοί – Ανθστές λαμβάνουν αναλογικά 0,2 αρνητικά μόρια για 
κάθε μήνα μέχρι τους 24 μήνες και 1 αρνητικό μόριο για κάθε μήνα πάνω από τους 
24 μήνες. 

 
β. Τις Φρουρές υπηρέτησης στο εξωτερικό.  

 
(1) Οι Αξκοί λαμβάνουν 6 αρνητικά μόρια για κάθε μήνα μέχρι τους 24 

μήνες και 8 αρνητικά μόρια για κάθε μήνα, για υπηρέτηση πάνω από τους 24 
μήνες. Για κάθε μήνα υπηρέτησης πάνω από τους 36 μήνες 20 αρνητικά μόρια 
 

(2) Οι Υπξκοί – Ανθστές λαμβάνουν αναλογικά 0,3 αρνητικά μόρια για 
κάθε μήνα μέχρι τους 24 μήνες και 0,6 αρνητικά μόρια για κάθε μήνα πάνω από 
τους 24 μήνες. Για κάθε μήνα υπηρέτησης πάνω από τους 36 μήνες 2 αρνητικά 
μόρια. 

 
5. Για τα στελέχη προελεύσεως Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 

Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και προελεύσεως Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), 
που υπηρέτησαν σε θέσεις Κύπρου και εξωτερικού ως Υπαξιωματικοί και 
Ανθυπασπιστές κατά την καταχώριση των στοιχείων της παραμετροποίησης 
κριτηρίων μεταθέσεων με την προαγωγή του στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού 
καταχωρούνται στους πίνακες μοριοδότησης τα αρνητικά μόρια που 
λαμβάνουν οι Αξκοί αντί να καταχωρούνται τα πραγματικά αρνητικά μόρια 
που λαμβάνουν οι Υπξκοί  - Ανθστές. (π.χ. Υπξκός και Ανθστής που υπηρέτησε 
2 χρόνια σε θέση ΝΑΤΟ στην Ιταλία, όταν υπολογίζονται τα μόρια για Αξιωματικό 
του αφαιρούνται περίπου 250 μόρια, ενώ αν υπολογιστούν για Υπξκό και Ανθστή 
αφαιρούνται περίπου 20 μόρια).  

 
6. Έχοντας υπόψη ότι το χρονικό διάστημα που υπηρετούσαν στην Κύπρο 

ή στο εξωτερικό λάμβαναν τις αποδοχές του βαθμού που έφεραν τότε, 
διαπιστώνεται ότι δημιουργείται έμπρακτη διάκριση και διαχωρισμός στο τρόπο 
καταχώρισης των μορίων με αποτέλεσμα σε ολόκληρο το χρονικό διάστημα της 
σταδιοδρομίας τους να υπολείπονται εμφανώς αρκετά σε θετικά μόρια έναντι των 
ομοιοβάθμων τους και δεν έχουν την δίκαιη και ισοδύναμη δυνατότητα να 
επιλεγούν για τις θέσεις επιθυμίας εσωτερικού ή να επανεπιλεγούν για τις θέσεις 
Κύπρου και εξωτερικού. 
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Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

κατόπιν της (γ) σχετικής προτάσεως της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Θεσσαλίας – Ε.Σ.ΠΕ.Θ. για την ομαλή διευθέτηση του θέματος σας καλεί να 
προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη αυτής της αδικίας 
προτείνοντας:  

 
α. Τον επανυπολογισμό της μοριοδότησης των στελεχών προελεύσεως 

Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και προελεύσεως 
Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), που υπηρέτησαν σε θέσεις Κύπρου και 
εξωτερικού ως Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές έτσι ώστε με την προαγωγή του 
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού να καταχωρηθούν στους πίνακες μοριοδότησης τα 
πραγματικά αρνητικά μόρια που λαμβάνουν οι Υπξκοί  - Ανθστές. 

 
β.  Την τροποποίηση της Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 

(ΦΕΚ τ.Β’ 468/14-2-18) Υπουργικής Απόφασης προσθέτοντας την παρακάτω 
διατύπωση: 

 
«Για τους Αξκούς – Ανθστές – Υπξκούς που υπηρέτησαν στη Φρουρά Κύπρου και 
σε Φρουρές του εξωτερικού, θα λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο αναλογικά τα 
αντίστοιχα αρνητικά μόρια του κατεχόμενου βαθμού κατά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα υπηρέτησή τους». 
 

8. Εισηγητές θέματος Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματεάς 
Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος 
Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724 
και Ανθστής (ΤΧ) Καρανάσιος Χρήστος, Αναπληρωτής Γραμματέας ΕΜΘ 
τηλ.6936178253.    

 
9. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, 

Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135. 
 

                                                Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 


