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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Αναφορά 595/30-1-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γιώργος
Αμυράς με θέμα «Το αμετάθετο στα 25 έτη υπηρεσίας στους Στρατιωτικούς δεν είναι
προνόμιο αλλά υποχρέωση και αναγνώριση της Υπηρεσίας στο έργο που επιτελούν οι
Στρατιωτικοί. Έπρεπε να είχε γίνει …Χθές», σας γνωρίζω, τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και
αντιστοίχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, με πρώτιστο
στόχο κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με
ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών.
Έχοντας υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας, που
υπόκειται σε πληθώρα υπηρεσιακών και κοινωνικών παραμέτρων και με δεδομένη την
ισχύουσα θέσπιση αρκετών κοινωνικών κριτηρίων, που επηρεάζουν τον σχεδιασμό
των υπηρεσιακών μετακινήσεων (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με
αναπηρία κλπ), η εκ προοιμίου θεσμοθέτηση οιονεί «αμετάθετου» προνομίου για
κατηγορίες στελεχών με μόνο κριτήριο τα έτη υπηρεσίας, εισάγει ασφυκτικούς
περιορισμούς στην Υπηρεσία, όσον αφορά στην αξιοποίηση του στρατιωτικού
προσωπικού και τελικά τη διατήρηση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον
εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του
στρατιωτικού προσωπικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συλλέγει, επεξεργάζεται και
αξιολογεί τις απόψεις και προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να προβεί,
όποτε και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, στις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις.
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