
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                              Αρ. Πρωτοκόλλου 50/2018 

 

 

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο 

             Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Ρήγα  

             Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Μαρία Κόλλια Τσαρουχά 

              Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων 

             ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ  

 

ΚΟΙΝ  : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

             Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

             Στρατιωτικοί συντάκτες 

 

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ 

 ΣΧΕΤ.: α. Ν.2439/1996 

      β. Ν.3883/2010 

      γ. Ν.4407/2016 

      δ. Ν.4433/2016 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής 
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., με 

την παρούσα επιστολή καθιστά την Πολιτεία δέκτη της αγωνίας μεγάλης μερίδας 

συναδέλφων αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που αφορά τη διακριτή μεταχείριση 

Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1991 

(ήτοι απόφοιτοι τάξεως 1993), έναντι των στελεχών που εισήχθησαν βάσει του Ν.Δ 

445/1974 και του Ν.705/1977. 

 

          member of Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 
Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα 
βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και 
αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390 
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2. Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ.11 του (γ) σχετικού, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 του (δ) όμοιου, τα στελέχη του ΝΔ 445/1974 και κατ’ 

επέκταση του Ν.705/1977, υπήχθησαν πλέον στις διατάξεις του (α) όμοιου και 

προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού, χωρίς όμως να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροι 

από αυτούς Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ τάξεως 1993, τους οποίους και 

ακολουθούσαν στο αριστερό της επετηρίδας από την προαγωγή τους ως αξιωματικοί, 

σύμφωνα με το (β) όμοιο. 

3. Καθ’ αυτό τον τρόπο διαταράχθηκε η έννοια ιεραρχίας καθόσον δίχως 

αξιολογικά κριτήρια προαγωγών οι αρχαιότεροι στρατιωτικοί εκ παραγωγικών Σχολών 

ΑΣΣΥ τάξεως 1993 τέθηκαν νεότεροι κατά βαθμό. 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής 

Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να προβλεφθεί η πρόταση της Ομοσπονδίας, 

στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε να εξαλειφτεί η 

δημιουργηθήσα βαθμολογική απόκλιση και η αποκατάσταση της ιεραρχικής τάξης που 

αποτελεί και το θεμέλιο λίθο του στρατεύματος: 

 

           α.   Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010(Α΄167), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής: 

« 4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων 

των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς 

αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής 

στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, 

απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων 

των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου.» 

             β. Στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προστίθεται περίπτωση στ΄ και 

αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4),β΄ εδάφιο (6) και γ΄ εδάφιο (6) του ιδίου 

νόμου, ως εξής: 

«....στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους 

Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι 



κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω 

αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, 

με τη συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε ένα 

(1) μήνα αποστρατεύονται». 

           γ.   Το άρθρο  32 παρ.1α του Ν.3883/2010 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως 

εξής:  

              «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε 

παραίτησή τους , εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον 

αυτής συντάξιμης υπηρεσίας». 

 

4. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και 

πληροφορία καθώς και για δια ζώσης συνάντηση καθώς η ΠΟΜΕΝΣ ευελπιστεί στην 

ανάληψη ενδεδειγμένων πρωτοβουλιών ώστε να αποκατασταθεί η αναφερόμενη αδικία. 

5. Ομάδα εργασίας:  

α. Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Μακράκης 

Αθανάσιος, e-mail: pomensdioikitika@gmail.com. 

 

β. Χειριστής θέματος, Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών: 

Κουκουράβας Στέφανος, τηλ. 6983531360, e-mail: pomensgramateasps@gmail.com. 

                                                             

                                                            Μετά τιμής 

                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο  Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 Δημήτριος Ρώτας  Γεώργιος Θεοδώρου 

Επγός (ΥΔΚ)                     Λγος (ΠΖ) 
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