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ΘΕΜΑ: Μεηαζέζεηο 

ΧΕΣ. : α. Ν.3883/2010 (ΦΔΚ Α΄ 167, «Υπηπεζιακή εξέλιξη και ιεπαπσία ηων 
ζηελεσών ηων Ενόπλων Δςνάμεων – Θέμαηα διοίκηζηρ ηων Ενόπλων 
Δςνάμεων, Σηπαηολογίαρ και ζςναθείρ διαηάξειρ») 

β. ΤΑ Φ. 411/1/294483/.797/2018 (ΦΔΚ Β΄ 468 «Καθοπιζμόρ Σςμ-
βοςλίων Μεηαθέζεων ηων Κλάδων ηων Ενόπλων Δςνάμεων. Εξειδίκεςζη 
ηων κπιηηπίων και λοιπών θεμάηων πος αθοπούν ζηιρ ηοποθεηήζειρ, ηιρ 
μεηαθέζειρ και ηιρ αποζπάζειρ ηων αξιωμαηικών, ανθςπαζπιζηών και ς-
παξιωμαηικών ηων Ενόπλων Δςνάμεων.») 

1. αο γλσξίδνπκε όηη θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε Έλσζή καο έγηλε απν-

δέθηεο παξαπόλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ θέξεηαη λα εθαξκόδεηαη ε κνξηνδό-

ηεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαζέζεσλ ζην ΠΝ, ζην πιαίζην ζρεηηθώλ.  

2. Πην ζπγθεθξηκέλα, Τπαμησκαηηθνί θαη Αλζππαζπηζηέο εηδηθόηεηαο Μεραλη-

θνύ (Σ/ΜΗΥ) καο εμσηεξίθεπζαλ ζπζζσξεπκέλα παξάπνλα εηώλ, ζύκθσλα κε ηα 

νπνία πθίζηαληαη ελδείμεηο όηη πξνζσπηθό αληηκεησπίδεηαη σο «δύν ηαρπηήησλ» θαη 

εηδηθόηεξα όηη πθίζηαληαη ζηειέρε πνπ «αλαθπθιώλνληαη» ζε Πινία κε δηαθνξεηηθήο 

πνηόηεηαο θαζεκεξηλόηεηα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ξπκνπιθά θαη πινία αλέιθπζεο 

ηνξπηιώλ ζε ζρέζε κε θξεγάηεο ή θαλνληνθόξνπο). 

3. Ωζηόζν απηό πνπ έρεη πξνθαιέζεη πξόζζεηεο αξλεηηθέο εληππώζεηο ζηα

ζηειέρε πνπ επηθνηλώλεζαλ καδί καο, ζρεηίδεηαη κε ηνπο πίλαθεο κνξηνδόηεζεο θαη 

ηνλ ηξόπν πνπ απηνί δείρλνπλ λα «εξκελεύνληαη» ζε θάζε θύθιν κεηαζέζεσλ, ν 

νπνίνο δελ είλαη θαηαλνεηόο.  

4. Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηώζνπκε ηα αλσηέξσ, επηθνπξηθά ζα αλαθέξνπκε

ελδεηθηηθά δύν (2) ηεθκεξησκέλεο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ καο έρνπλ γλσζηνπνηε-

ζεί: 

α. ηέιερνο ηνπνζεηείηαη επί ζεηξά εηώλ [ηνπιάρηζηνλ επηά (7)] ζε Πινία 

κε ρακειή κνξηνδόηεζε, αθόκα θαη σο Γηεπζπληήο Πξνώζεσο θαη Δλεξγείαο, αλ θαη 

θαηά ην ίδην δηάζηεκα θέξεηαη λα κελ έρεη δηέιζεη ην αληίζηνηρν ρνιείν ηνπ ΠΝ, άξα 

πηζαλώο λα κελ θαιύπηεη ηα ηππηθά πξνζόληα γηα ηε ζέζε. Πνηα κπνξεί λα ε ζέζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηειέρνπο ζηνλ πίλαθα κνξηνδνηήζεσο ηνπ βαζκνύ/εηδηθόηεηαο 
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ώζηε λα αηηηνινγεί ηελ επί ηόζα ρξόληα παξακνλή ηνπ ζε κνλάδεο κε ρακειή κνξη-

νδόηεζε; 

β. ε παξειζόληα ρξόλν θαη κε ηελ πξόθαζε ηεο θάιπςεο ππεξεζηαθώλ 

αλαγθώλ, είρε πινπνηεζεί κεηάζεζε καθξάλ ηόπνπ πξνηίκεζεο/ζπκθεξόλησλ (δηα-

θνξεηηθή Φξνπξά) ζηειέρνπο, κε πξόζρεκα ηελ αξλεηηθή κνξηνδόηεζε. Ωζηόζν, εθ 

ησλ πζηέξσλ δηαπηζηώζεθε όηη πθίζηαην έηεξν ζηέιερνο πνπ πιεξνύζε αθξηβώο ηα 

ίδηα θξηηήξηα επηινγήο (βαζκόο, εηδηθόηεηα) έρνληαο ιηγόηεξα κόξηα, αιιά δελ επε-

ιέγε. Ο ζηγόκελνο αλέθεξε εγγξάθσο ην δήηεκα θαη νπδέπνηε έιαβε αξκόδηα απά-

ληεζε. 

5. Θεσξνύκε απνιύησο αηηηνινγεκέλα ηα παξάπνλα ηνπ πξνζσπηθνύ, θα-

ζόζνλ ε ηνπνζέηεζε θαζνξίδεη ζε κέγηζην βαζκό όιε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ζηε-

ιερώλ, αθόκα θαη ζε επίπεδν νηθνγελεηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο ή ειεύζεξνπ 

ρξόλνπ, παξάκεηξνη πνπ θαηαπηέδνληαη έηη πεξαηηέξσ ππό ζπλζήθεο ηεο επηθαηξό-

ηεηαο (πρ πξναηξεηηθόο εγθιεηζκόο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ππνρξεσηηθό, έθηαθηεο 

ππεξεζηαθέο ππνρξεώζεηο, απαζρνιήζεηο ζε εμσϋπεξεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θιπ). 

6. Δπηπξόζζεηα ησλ αλσηέξσ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε όηη ε πιεηνςεθία ησλ

ζηειερώλ απνθεύγεη λα αλαθέξεη ηα παξάπνλά ηνπο ηεξαξρηθά πξνθεηκέλνπ λα 

γλσζηνπνηεζεί ε αδηθία, αθελόο δηόηη δελ ηξέθνπλ ειπίδεο όηη ζα δηθαησζνύλ από 

ηελ Ιεξαξρία, αθεηέξνπ όηη θνβνύληαη ζηνρνπνίεζή ηνπο από ηα Γξαθεία Μεηαζέ-

ζεσλ (ΓΡΔ), όπσο ραξαθηεξηζηηθά καο κεηαθέξζεθε. Δίλαη πξνθαλέο όηη ελ ιό-

γσ γεγνλόο ππνδειώλεη μεθάζαξε απώιεηα ηεο πίζηεο ζηε ρξεζηή Γηνίθεζε θαη πη-

ζαλώο λα απνηειεί αθόκα ζνβαξόηεξν πξόβιεκα θαη από ηνλ ηξόπν ηήξεζεο ηεο 

κνξηνδόηεζεο θαη πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη. 

7. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο ώζηε λα δη-

εξεπλεζνύλ ηα αλσηέξσ ζην πιαίζην ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αηζζήκαηνο Γηθαίνπ 

ζην πνιιαπιώο θαηαπηεζκέλν πξνζσπηθό ηνπ ηόινπ. 

8. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.

Για το Διοικητικό σμβούλιο 
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