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1.
Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το (α) σχετικό, που αφορά Υπουργική Απόφαση
εξειδίκευσης κριτηρίων μεταθέσεων, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν
στην Φρουρά Λάρισας μοριοδοτούνται στην παράμετρο Φρουράς με πολύ λιγότερα μόρια,
έναντι των συναδέλφων τους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής (όπου
διαπιστώνεται συγκριτικός τριπλασιασμός).
2.
Συναφώς αναφέρεται, ότι σε απάντηση του κ. Υπουργού Άμυνας, όπως εδόθη με το
(γ) σχετικό, σε αναφορά του Βουλευτή κ. Σταύρου Ελ. Καλογιάννη, που υποβλήθηκε με το
(β) όμοιο και θέμα «Μοριοδότηση Στρατιωτικών Φρουράς Ιωαννίνων», αναπτύχθηκε η
αιτιολόγηση ότι επί της μοριοδότησης στην παράμετρο Φρουρά των στελεχών που
υπηρετούν στην περιφερειακή ενότητα Αττικής ελήφθη υπόψη ότι στα γεωγραφικά όρια της
εν λόγω περιοχής υφίσταται η έδρα του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ καθώς και δύο Μείζονων
Σχηματισμών, ήτοι της ΑΣΔΕΝ και της ΑΣΔΥΣ.
3.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Φρουρά Λάρισας εδρεύει το Αρχηγείο της
Τακτικής Αεροπορίας αλλά και το Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΑΣ, που αποτελούν Μείζονες
Διοικήσεις κλιμακίου Διοίκησης επιπέδου αντιστοίχισης με αυτό της ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ, η
Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ, προτείνει την
τροποποίηση του (α) σχετικού, για την δίκαιη και ίση μοριοδότηση των υπηρετούντων
στελεχών στην Φρουρά Λάρισας, με τους συναδέλφους, που υπηρετούν στην Περιφερειακή
Ενότητα Αττικής.
4.
Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται να
συμπεριλάβει την πρόταση της ΕΣΠΕΛ, στις προτάσεις διεκδίκησης αντικειμενικής
παραμετροποίησης κριτηρίων μεταθέσεων.
5.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-ΟΠρόεδρος

-ΟΓεν. Γραμματέας
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