
 

     

 

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τoν Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

Θέμα: «Καταγγελίες για τα κριτήρια μετάθεσης των μηχανοσυνθετών της ΠΑ» 

 

Πληθώρα ερωτημάτων εγείρουν επώνυμες καταγγελίες που έχουν δει το φως της 

δημοσιότητας και αφορούν τα κριτήρια και αυτές καθ’ αυτές τις μεταθέσεις 

μηχανοσυνθετών της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε γνωστό ιστότοπο, ορισμένες περιπτώσεις τέτοιων 

μεταθέσεων είναι οι ακόλουθες: 

“1. Μηχανοσυνθέτες, με μόρια από 3850 έως και σχεδόν 4600 να μετατίθενται εκτός 

Κεντρικής Μακεδονίας, σε Μονάδες μη επιθυμίας τους, τη στιγμή που υπερβαίνουν σε 

μόρια άνω των χιλίων πεντακοσίων (1500) συναδέλφων τους πανελλαδικά, που 

βρίσκονται δηλαδή πολύ ψηλά στα μόρια της ειδικότητάς τους, με ερωτηματικά να 

προκύπτουν από το γεγονός πως ο υπεύθυνος των μεταθέσεων έχει υπηρετήσει στην 

Κεντρική Μακεδονία και φέρεται να γνωρίζει τους μετατεθέντες, 

2. Μηχανοσυνθέτης, στέλεχος της ΓΔΑΕΕ, σε Υπηρεσία παρακολούθησης συμβάσεων, με 

τριετή τοποθέτηση συμφώνως (Φ.411.1/294483/Σ.797/14 Φεβ.18/ Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 

468 τ΄Β΄/2018) άρθρο 2, παρ. 1, υποπαράγραφο ζ) να αποδεσμεύεται και να μετατίθεται 

ενώ έχει άριστα προσόντα πριν καν κλείσει το δεύτερο έτος θητείας του; Να μεταφέρεται 

δηλαδή σε μονάδα 500 χιλιόμετρα μακρύτερα ενώ είναι από τους πρώτους σε μόρια στη 

φρουρά της Θεσσαλονίκης, 

3. Μηχανοσυνθέτης που υπηρετεί στη φρουρά Θεσσαλονίκης να παρουσιάζεται από τον 

υπεύθυνο μεταθέσεων των Μηχανοσυνθετών προς το Συμβούλιο Μεταθέσεων ότι υπηρετεί 

σε Μονάδα της Αττικής; 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9388

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/9/2020



Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι ο εν λόγω αξιωματικός ασχολείται με τα στρατιωτικά 

συνδικαλιστικά δρώμενα (διατελέσας Πρόεδρος κτλ σε μία από τις πολυπληθέστερες 

(1000+ μέλη) Ενώσεις Στρατιωτικών πανελλαδικά); Ποιοι ωφελούνται από τυχόν 

απομάκρυνσή του από Μονάδα της Κεντρικής Μακεδονίας;” 

Σε συνέχεια αυτών των μεταθέσεων, είχαμε μια σειρά ένδικων προσφυγών, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη 2η παράγραφο του 8ο άρθρου του Ν. 3883/2010.  

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι ενήμερος για την συγκεκριμένη κατάσταση; 

2. Ποιοι λόγοι στοιχειοθετούν τις εν λόγω μεταθέσεις; 

3. Για ποιο λόγο δεν απαντήθηκαν εμπρόθεσμα οι προσφυγές; Μήπως σχετίζεται η 

καθυστέρηση με το γεγονός πως έπειτα από την παρέλευση 60 ημερών χάνεται το 

δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια; 

4. Θεωρείτε πως είναι δεοντολογικό να απαντά στις ενδικοφανείς προσφυγές το ίδιο 

διοικητικό όργανο που εξέδωσε τις μεταθέσεις; 

5. Ποιες πρωτοβουλίες διόρθωσης των συγκεκριμένων αδικιών προτίθεται να 

αναλάβει; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




