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ΘΕΜΑ : Παξακεηξνπνίεζε Κξηηεξίωλ Μεηαζέζεωλ Σηειερώλ.(Μνξηνδόηεζε
Φξνπξάο Κηιθίο).
ΧΕΣ :

α.Ν.3883/10
β.Φ.411/1/294483/Σ.797/06 Φεβ 18/ΓΔΔΘΑ/Β’Κ/Β1 (ΦΔΚ η. Β΄ 468/14
Φεβ 18) Υπνπξγηθή Απόθαζε

1. Ζ Δ.Σ.ΠΔ.Δ Κηιθίο, ωο λόκηκνο ζεζκηθόο εθπξόζωπνο ηωλ ζηειερώλ
ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κηιθίο, επηζπκεί
λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ (β) ζρεηηθνύ πνπ αθνξά ηελ Μνξηνδόηεζε ηεο Φξνπξάο Κηιθίο.
2. Σύκθωλα κε ην (β) ζρεηηθό, ηα ζηειέρε πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Φξνπξά
Κηιθίο, ιακβάλνπλ ηα πξώηα ηξία (3) έηε παξακνλήο ηνπο 0,50 κόξηα γηα θάζε έηνο
παξακνλήο θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηωλ ηξηώλ (3) εηώλ, 0,15 κόξηα γηα θάζε ρξόλν
παξακνλήο, ζε ζύγθξηζε κε γεηηνληθνύο λνκνύο νη νπνίνη κνξηνδνηνύληαη κε αξθεηά
πεξηζζόηεξα κόξηα.
3. Ζ παξακεηξνπνίεζε ηωλ θξηηεξίωλ κεηαζέζεωλ ηωλ ζηειερώλ ηνπ
Σηξαηνύ Ξεξάο έρεη ωο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο θαηά ζεηξά ηα ππεξεζηαθά, ηα θνηλωληθά, ηα αληηθεηκεληθά θαη ηα εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο. Οη απμεκέλεο επηρεηξεζηαθέο
θαη ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο 71 Α/Μ Ταμηαξρίαο, ιόγω ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο απνζηνιήο ηεο, ζεωξνύκε όηη δελ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ αλωηέξω κνξηνδόηεζε θαη
απνηεινύλ απνηξεπηηθό παξάγνληα δήιωζεο επηζπκίαο παξακνλήο.
4. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ (β) ζρεηηθνύ
θαη ηελ αύμεζε ηεο κνξηνδόηεζεο ηεο Φξνπξάο Κηιθίο, ζύκθωλα κε ηελ ηδηαίηεξε
απνζηνιή ηεο 71 Α/Μ Ταμηαξρίαο θαη ηηο απμεκέλεο επηρεηξεζηαθέο θαη ππεξεζηαθέο
ηηο απαηηήζεηο.
5. Ζ Δ.Σ.ΠΔ.Δ. Κηιθίο ωο λόκηκνο ζεζκηθόο εθπξόζωπνο ηνπ ζηξαηηωηηθνύ
πξνζωπηθνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κηιθίο, ηεξώληαο ην ξόιν ηεο ωο Πξωηνβάζκην Όξγαλν Δθπξνζώπεζεο θαη ζεβόκελε ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά πξνο ηελ
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-2παηξίδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλωλία, ζα ζπλερίζεη λα αλαδεηθλύεη όια ηα ζέκαηα πνπ
απαζρνινύλ ηα ζηειέρε ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ, έρνληαο ωο γλώκνλα ηελ
βειηίωζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηωλ ζηειερώλ θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο, κε ζθνπό λα
κπνξνύλ λα επηηεινύλ απεξίζπαζηα θαη ζην αθέξαην ηελ απνζηνιή ηνπο πξνο ηελ
Παηξίδα.
6. Οη θ.θ Βνπιεπηέο Ν. Κηιθίο ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγγξαθν, παξαθαινύληαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κέζω ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ.
7. Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεωλ Σηξαηηωηηθώλ (Π.ΟΜ.ΔΝ.Σ) ζηελ
νπνία απνζηέιιεηαη ην παξόλ παξαθαιείηαη γηα ηηο ελέξγεηεο αξκνδηόηεηαο ηεο.
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