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Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :         Αρ. πρωτ. 910  
  Πίνακας Αποδεκτών    Αθήνα, 29 Μαΐου 2020 
 
ΚΟΙΝ :  
 
ΘΕΜΑ : Διάθεση Προσωπικού και Παραμετροποίηση Κριτηρίων  
 
ΣΧΕΤ :  α.  Φ.400/63/10513/Σ.7168/15 Ιουλ13/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/5α  
   β. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Υπουργική Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 

468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων αι λοιπών θεμάτων που αφορούν 
στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, 
ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων») 

   γ.  ΠαΔ 4-3/2019 «Περί Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων Αξκών – Ανθστών 
- Υπξκών (Μονίμων – Εθελοντών – ΕΜΘ - Μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ) 
Εσωτερικού και Εξωτερικού 

   δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13/25.5.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. 
 
  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού ορίζεται ότι διάθεση είναι η 
προσωρινή και μέχρι τριάντα (30) μέρες μετακίνηση και διοικητική υπαγωγή στελε-
χών των ΕΔ από τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σε άλλη όμοια, για κάλυψη 
επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας 
και μαχητικής ικανότητας των στρατιωτικών Μονάδων. Η διάθεση δε διατάσσεται από 
τους Μείζονες Σχηματισμούς και όχι από το Γενικό Επιτελείο, όπως συμβαίνει με τις 
μεταθέσεις – αποσπάσεις.  
 
  2. Ωστόσο, όπως μας έχουν μεταφέρει μέλη των ενώσεων – μελών μας, εν 
είδει παραπόνου, αλλά έχει επισημανθεί και από το (α) σχετικό, έχει διαπιστωθεί ότι 
κατά περίπτωση διατίθεται το ίδιο και το ίδιο προσωπικό σε Μονάδες – Υπηρεσίες – 
Καταστήματα, επανειλημμένως και διαδοχικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και 
έτη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθηση αδικίας και ανισότητας μεταξύ των 
στελεχών για πολλούς και διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων αναδεικνύουμε και 
εντοπίζουμε τα εξής: 
 
   α. Οι διαθέσεις δεν καταχωρούνται στο Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προ-
σωπικού (ΕΣΕΠ), παρά τις οδηγίες/κατευθύνσεις του (γ) σχετικού. 
 
   β. Οι διατιθέμενοι, ενώ φέρεται να υπηρετούν επί μεγάλο χρονικό διά-
στημα [και πάντως πέραν των τριάντα (30) ημερών] μακράν των Μονάδων - Υπηρε-
σιών, όπου είναι τοποθετημένοι, εξακολουθούν και γράφουν χρόνο διοίκησης - ειδι-
κής υπηρεσίας ως υπηρετούντες στις οργανικές τους θέσεις, ενώ εν τοις πράγμασι, 
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δεν ασκείται αυτός. 
 
   γ. Οι διατιθέμενοι δεν μοριοδοτούνται (είτε θετικά, είτε αρνητικά), με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζονται στελέχη που ενώ διατίθενται επί μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, δια της ανανεώσεως της διαθέσεώς τους, να λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής 
τους θέσης, Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα ας δεχτούμε ότι ένας στρατιωτικός 
διατίθεται από επιχειρησιακή Μονάδα που λαμβάνει 10 μόρια σε Κατάστημα, το 
προσωπικό της οποίας υπηρετεί εκεί λαμβάνει 1 μόριο. Ενώ αυτός ο συνάδελφος 
εξακολουθεί να λαμβάνει τα 10 μόριά του, εφόσον δεν είναι καταχωρημένος στο Ε-
ΣΕΠ, άρα το ΓΕΣ δεν γνωρίζει τη διάθεσή του, εν τοις πράγμασι ασκεί τα καθήκοντά 
του σε ελαφρύτερης επιχειρησιακής βαρύτητας Μονάδα, χωρίς όμως να μειώνονται 
τα μόριά του. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν 
συνάδελφος που υπηρετεί σε Υπηρεσία που λαμβάνει 1 μόριο, εάν διατεθεί (και για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η διάθεση) σε Μονάδα που οφείλει να λάβει 10 μό-
ρια, δεν θα τα λάβει, καθόσον δεν έχει καταχωρηθεί στο ΕΣΕΠ. 
 
  3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τον έλεγ-
χο των υφιστάμενων διαδικασιών περί καταχώρησης των διαθέσεων του προσωπι-
κού στο ΕΣΕΠ, περαιτέρω δε μας γνωρίσετε:  
 
   α. Στατιστικά στοιχεία στελεχών που έχουν διατεθεί κατά το διάστημα 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της (β) σχετικής μέχρι και σήμερα. 
 
   β. Εάν έλαβαν μόρια (θετικά/αρνητικά) τα διατιθέμενα στελέχη, σε περί-
πτωση δε που δεν έλαβαν, παρακαλούμε όπως αφ΄ ενός αναζητήσετε και αποδώσε-
τε ευθύνες και αφ΄ ετέρου μεριμνήσετε ώστε να προσμετρηθούν (και εφεξής προσμε-
τρούνται) σε ένα/μία έκαστο/η στέλεχος. 
 
   γ. Εάν λογίσθηκε ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας όλος ο χρό-
νος διαθέσεως των διατιθέμενων στελεχών, σε περίπτωση δε που δεν λογίσθηκε ως 
τέτοιος, παρακαλούμε όπως αφ΄ ενός αναζητήσετε και αποδώσετε ευθύνες και αφ΄ 
ετέρου μεριμνήσετε ώστε να λογισθεί (και εφεξής να λογίζεται) σε ένα/μία έκαστο/η 
στέλεχος. 
 
  4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφο-
ρία. 
 
  5. Οι κ.κ. βουλευτές της βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοι-
νοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 
 
 



Πίνακας Αποδεκτών 
Πίνακας για ενέργεια 
Α/ΓΕΣ 
Πίνακας για πληροφορία 
ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ  
ΓΕΣ/ΔΙΜΠΡΟ 
Π.Ο.Ε.Σ. 
Περιφερειακές ενώσεις - μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 


