
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                               

ΠΡΟΣ :  Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Αποστολάκη 

Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Ρήγα 

 

         ΚΟΙΝ. : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 

                        Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Υπουργού Εθνικής Άμυνας 

 

 ΘΕΜΑ: Κατάθεση απόψεων επί Σχεδίου Νόμου 

ΣΧΕΤ.: Σχέδιο Νόμου ««Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

                      Αξιότιμε κ.κ. Υπουργοί,  

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, σας 
αποστέλλει τις παρατηρήσεις- προτάσεις επί του Σχεδίου νόμου, ενόψει του 
γνωμοδοτικού ρόλου που της έχει εκ του νόμου ανατεθεί (άρθρ. 30Γ παρ. 11 ν. 
1264/1982).  

 
  2. Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι, παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου 

και την αυτονόητη σημασία των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου για το σύνολο των εν 
ενεργεία στρατιωτικών, ουδέποτε κλήθηκε η Ομοσπονδία μας από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Ρήγα, για να διατυπώσει τις απόψεις της για τα 
ζητήματα που ρυθμίζονται με αυτό. 

 

   3. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και 
πληροφορία, καθώς και για τον καθορισμό άμεσης  συνάντησης με τον κ. Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς ανάπτυξη των δίκαιων και αντικειμενικών προτάσεων 
της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

    Μετά τιμής 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

       Αθήνα, 18 Μαρτίου 2019 

  Email: info@pomens.gr 

  Αρ.Πρωτ: 36/2019 

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                       member of 

                               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. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr - facebook ΠΟΜΕΝΣ  

mailto:info@pomens.gr
mailto:info@pomens.gr
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http://www.pomens.gr/


 

 

Ο   Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Δημήτριος Ρώτας Γεώργιος Θεοδώρου 

Επγός (ΥΔΚ)          Λγος (ΠΖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις - Προτάσεις 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 

επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων 

Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού, 

στρατολογικής φύσης, αντιρρησιών συνείδησης, εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  Θέματα μέριμνας και σταδιοδρομίας προσωπικού 

Άρθρο 1 Υπεράσπιση στρατιωτικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων 

Εισηγούμαστε την απαλοιφή της παρ. 1β, ώστε ο συνάδελφος να έχει τη 

δυνατότητα παράλληλης εκπροσώπησης και από νομικό της αρεσκείας του. 

 

Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) 

Σε ότι αφορά την παρ. 3 του αρ. 2 θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση “το 

σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ” με το “για το στρατιωτικό προσωπικό 

του Νόμου 1400/1973” 

 

Άρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) 

Εξομοίωση με τις γυναίκες εθελόντριες του Ν.705 1977 και τους άνδρες 

εθελοντές του Ν.445 1972. 



 

 

Άρθρο 5 Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας  εκτός 

οργανικών θέσεων   

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 39Α του ν.δ.445/1974 (Α΄ 160) 

επιχειρείται η παράταση του χρόνου υποχρεωτικής αποστρατείας των ΕΜΘ ώστε να 

μπορούν να συμπληρώνουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα (35 έτη υπηρεσίας).  

Η τροποποίηση κινείται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι  όμως ως ΕΟΘ και 

για την εφαρμογή της τίθενται κριτήρια τα οποία δεν σχετίζονται με τον ανωτέρω σκοπό.  

Συγκεκριμένα, πέραν της μη συμπλήρωσης 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, 

τίθενται ως κριτήρια αποδοχής της αίτησης και “κοινωνικά κριτήρια, τις υπηρεσιακές 

ανάγκες καθώς και την επαγγελματική επάρκεια του αιτούντος” τα οποία λαμβάνονται 

υπόψη από τα Ανώτατα Συμβούλια. Κατά τον τρόπο αυτό όμως, η εφαρμογή της 

διάταξης αποσυνδέεται από το σκοπό της, ήτοι την δυνατότητα παραμονής στις 

Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.  

Περαιτέρω δε, τα εν λόγω κριτήρια, και το εξειδικευόμενο με αυτά εκάστοτε 

συμφέρον της Υπηρεσίας, θεωρούμε ότι ικανοποιούνται επαρκώς μέσω των 

υφιστάμενων θεσμών των τακτικών κρίσεων, των πειθαρχικών διαδικασιών κλπ, ώστε 

παρέλκει η παρεμβολή των ίδιων κριτηρίων στην εν λόγω διαδικασία για την αποδοχή 

της αίτησης. 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η κατ' αρχήν αποδοχή της αίτησης πρέπει να 

εξαρτάται μόνο από τη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού χρόνου 

συντάξιμης υπηρεσίας κατά τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου, χωρίς να τίθενται 

περαιτέρω κριτήρια που δίνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στη Διοίκηση για την 

αποδοχή της αίτησης.  

Επίσης, οι ίδιες ρυθμίσεις θα πρέπει να ισχύσουν και για τους ΕΠ.ΟΠ., για 

προφανείς λόγους ισότητας και αντιμετώπισης κατ' ενιαίο τρόπο του ταυτόσημου 

προβλήματος που αντιμετωπίζουν. 

 

Άρθρο 10 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) 

Α. 6. Τροποποίησή της Παρ. 2 όπως παρακάτω: 

«Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, μετά από αναφορά 

τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, 

καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο με αναπηρία ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία ή 

έχουν σύζυγο που με δικαστική απόφαση έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία 

ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή. Τα στελέχη που έχουν, με δικαστική 



 

 

απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα, την 

επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, σε τόπο όπου 

αποδεδειγμένα υπάρχουν υποδομές υγείας για την περίθαλψη του ατόμου αυτού. 

Επίσης τα στελέχη που έχουν, με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική 

πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα, την επιμέλεια συγγενή μέχρι β’ 

Βαθμού ( γονέα, αδελφού ή αδελφής)  με αναπηρία, υπηρετούν, μετά από 

αναφορά τους, υποχρεωτικά στην πρώτη φρουρά προτίμησης τους σε τόπο όπου 

αποδεδειγμένα υπάρχουν υποδομές υγείας για την περίθαλψη του ατόμου αυτού. 

Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να 

είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Στον τόπο της προτίμησής τους 

υπηρετούν, υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που επιμελούνται 

τέκνο έως 15 ετών, που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή 

τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50%.» 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤHN ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, υπηρετούν και στελέχη συζευγμένα με ιδιώτη, 

που έχει την επιμέλεια τέκνου ΑΜΕΑ, προερχόμενο από άλλο γάμο. 

2. Τα στελέχη αυτά δεν δύναται να έχουν την δικαστική επιμέλεια των τέκνων 

ΑΜΕΑ, καθόσον με την ισχύουσα νομοθεσία η επιμέλεια ανατίθεται στον βιολογικό 

πατέρα ή μητέρα και στην προκειμένη περίπτωση στον ή στην ιδιώτη σύζυγο με την 

οποία συμβιώνει το στέλεχος. 

3. Τα εν λόγω στελέχη, χωρίς να είναι οι βιολογικοί γονείς ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, φορολογούνται και καλύπτουν μέσω του ασφαλιστικού φορέα τους, την 

υγειονομική περίθαλψη για το σύνολο των μελών της οικογενείας τους. 

4. Ως εκ τούτου προτείνεται, οι προϋποθέσεις ειδικής μεταθετικότητας  να 

ισχύουν και για τα στελέχη που δεν έχουν τα ίδια την επιμέλεια τέκνου ΑΜΕΑ αλλά αυτή 

έχει ανατεθεί στον ή στην σύζυγο του στελέχους (καθόσον το τέκνο προέρχεται από 

άλλο γάμο).     παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010. 

5. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα στελέχη υποβάλλουν κάθε χρόνο 3 φρουρές 

προτίμησης, όσα στελέχη επιμελούνται ΑΜΕΑ, θα πρέπει να ικανοποιούνται στον 

πρώτο τόπο προτίμησης, εφόσον υφίστανται οι ανάλογες υποδομές υγείας, ώστε να 

αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανή παρανόηση. 

6. Η ικανοποίηση του στελέχους που επιμελείται ΑΜΕΑ, στον πρώτο τόπο 

προτίμησης του, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχουν υποδομές υγείας για την περίθαλψη 

του ατόμου αυτού, αποτελεί σημαντικό παράγοντα υγιούς διαβίωσης. 



 

 

7. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 21 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το 

ότι  οι γονείς και τα αδέρφια των στελεχών είναι μέλη της οικογένειάς τους, το Κράτος 

οφείλει να διασφαλίσει την ίση  αντιμετώπιση με τα στελέχη που έχουν σύζυγο ή 

επιμελούνται τέκνο με αναπηρία. 

8. Αποφυγή διαχωρισμού μεταξύ των στελεχών που με δικαστική απόφαση 

τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία και αυτών που έχουν σύζυγο που  

επιμελείται τέκνο με αναπηρία. 

9. Σε περίπτωση μετάθεσης του στελέχους και όταν το συμπαραστατούμενο 

άτομο με αναπηρία λόγω σοβαρής ψυχικής, πνευματικής ή/και διανοητικής διαταραχής 

συνεργάζεται με δυσκολία και δεν επιθυμεί να αλλάξει περιβάλλον, και δε δύναται 

κάποιος άλλος να επιμεληθεί το άτομο αυτό, το άτομο αυτό μένει χωρίς προστασία, 

μολονότι το στέλεχος έχει την ευθύνη όπως ορίζει η δικαστική απόφαση.  

 

Β. Τροποποίησή του άρθρου 91 παρ. 5, του ν. 3883/2010 όπως παρακάτω: 

                1.Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010 (όπως 

ισχύει σήμερα), ορίζει ότι: «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα 

στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου». 

     2. Προτείνεται  η τροποποίησή της όπως παρακάτω: 

          «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για όλους τους εν ενεργεία 

αξιωματικούς που συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής 

υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, εφόσον μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις μετά την 

ημερομηνία αυτή. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής 

βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των 

αντίστοιχων αποδοχών.». 

         3. Ως αιτιολογική βάση της ανωτέρω  τροποποίησης τίθεται πρωτεύοντος η 

αρχή της «αναλογικής» ισότητας, που πρέπει να διέπει το πλαίσιο της βαθμολογικής και 

σταδιοδρομικής εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ, ιδίως εκείνων που για λόγους υγείας 

μεταπίπτουν σε Ειδικές Καταστάσεις, οι οποίοι εκτός της βλάβης  της υγείας τους 

χάνουν και το δικαίωμα της περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής τους, που συνιστά σε 

κάθε περίπτωση ηθικό δικαίωμα. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

      4. Μετά την εισαγωγή της διάταξης του άρθρου 37 του Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ, τ. 

Α΄, 165/2.11.2017), το μεταβατικό στάδιο του άρθρου 91 παρ. 2 του  Ν. 3883/2010, 



 

 

περιέλαβε και όλους τους εν ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που 

προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 

(ΦΕΚ, τ. Α`, 160/10-6-1974) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 

(ΦΕΚ Α` 279/28-9-1977) οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) 

έτη πραγματικής στρατιωτικής.  

      5. Με αυτό τον τρόπο εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του Ν. 2439/1996 

(ευεργετικότερες) οι εν ενεργεία Αξιωματικοί που μεταβάλλεται η κατάστασή τους 

(μεταφορά τους στην Ελαφρά Υπηρεσία ή Υπηρεσία Γραφείου) μετά την 24-9-2010 

(ισχύς του Ν. 3883/2010), με συνέπεια να αντιμετωπίζονται άνισα προς τους 

ομοιόβαθμούς συναδέλφους τους ως προς το δικαίωμα προαγωγής τους μέχρι τον 

καταληκτικό τους βαθμό κατά ειδικότητα και προέλευση, χωρίς υπαιτιότητά τους, 

καθόσον η μεταβολή κατάστασής τους οφείλεται αντικειμενικά σε λόγους 

υγείας/ανικανότητας.  

      6. Η προτεινόμενη τροπολογία ερείδεται στη συνταγματική αρχή της 

αναλογικής ισότητας.  

 

Άρθρο 11 Καθορισμός μονάδων διπλάσιου χρόνου στρατιωτικής 

υπηρεσίας 

Δεν επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των ν. 3865/2010 και ν. 3883/2010 που 

προβλέπουν   ότι η υπηρεσία των 40 ετών θα αποτελείται από 35 έτη πραγματικής 

υπηρεσίας και 5 πλασματικής σε συνδυασμό με την παρ. 5 του αρ. 40 του ΠΔ 169/2007 

καθώς και του ν. 4387/2016. Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση των ανωτέρω, θα πρέπει 

να προβλεφθεί ότι τα 5 έτη διπλάσιου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας αφορούν στο 

σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού για όλες τις ειδικότητες και Μονάδες. 

 

Άρθρο 13 Ειδική άδεια αιρετών στην τοπική αυτοδιοίκηση 

Να προβλεφθεί και για τους Αξιωματικούς των ΕΔ. 

 

Άρθρο 14 Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών (ΓΝΟΠΣ) 

Προτείνεται ένας διακλαδικός ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ που θα 

υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και υποχρέωση αναφοράς  απευθείας στον 

Υπουργό. 

 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Θέματα εκπαίδευσης  

                Άρθρο 31 Τροποποίηση του ν. 4407/2016  

Προτείνεται προσθήκη παραγράφου 2 στο άρθρο 31– Τροποποίηση του ν. 

4407/2016 (Α΄ 134) όχι143, ως εξής: 

Στο άρθρο 29 του Ν. 4407/2016 (Α΄ 134) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

 

Στελέχη των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα 

στέγασης σε ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ και παραθερισμού σε ΚΑΑΥ, εξυπηρετούνται 

με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εξυπηρετούνται τα στελέχη του 

Στρατού Ξηράς. 

Ως αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης προτείνεται η εξής: 

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η κάλυψη ενός κενού νόμου, διά της εισαγωγής 

ρητής νομοθετικής πρόβλεψης επέκτασης του δικαιώματος χρήσης των ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-

ΣΟΕΠΟΠ και παραθερισμού σε ΚΑΑΥ του Στρατού Ξηράς από το προσωπικό των 

Κοινών Σωμάτων, δεδομένου ότι όλα τα θέματα Διοικητικής Μέριμνας, που αφορούν 

στα Στελέχη Κοινών Σωμάτων, ρυθμίζονται από τις ίδιες διατάξεις, που ισχύουν για τα 

Στελέχη του Στρατού Ξηράς. Επιτυγχάνεται έτσι, ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, 

της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης που επιτάσσουν την ομοιόμορφη 

μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες και την απόλαυση του 

παρεχόμενου κοινωνικού ευεργετήματος από όλο το δικαιούμενο προσωπικό. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,  ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του Πρώτου Βιβλίου  του Στρατιωτικού 

Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20) και Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του 

Δεύτερου Βιβλίου  του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20) 

Συμφωνούμε με το σχόλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ότι συνολικά η τροποποίηση των διατάξεων που 

προσδιορίζουν την κατάσταση των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής 

δικαιοσύνης, εμφανίζεται αδικαιολόγητη και βεβιασμένη στο παρόν χρονικό στάδιο, 

καθώς εκκρεμεί η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 96 §5 του Συντάγματος, που 



 

 

αφορά σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Επιπλέον η παράλληλη προώθηση των σχεδίων 

του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στους οποίους επέρχονται 

μείζονες μεταβολές, καθιστούν άκαιρη και αντιφατική την τροποποίηση των διατάξεων 

του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, διότι είναι προς άλλη κατεύθυνση, με κίνδυνο να 

επέλθει βλάβη για τα δικαιώματα των στρατιωτικών στα πλαίσια της ποινικής 

διαδικασίας. 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Στρατονομικές Υπηρεσίες Ενόπλων Δυνάμεων, ρύθμιση 

θεμάτων Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων 

(ΥΠ/ΠΧΛ) και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ρύθμιση θεμάτων Μονάδων- Υπηρεσιών Γενικού Επιτελείου 

Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 

Άρθρο 52 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

Με την κατάργηση της Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠΕΘΑ παύει να 

πληρείται  ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις αρ. 168 

παρ. 1 “Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 . Ο 

εσωτερικός έλεγχος ανατίθεται στις Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου που συστήνονται 

με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου υπό την γενική καθοδήγηση και εποπτεία του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους” 

          Άρθρο 53 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) 

            Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4494/2017 μετά τη λέξη 

«θέσεων» προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

             «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους Αντισυνταγματάρχες και 
αντίστοιχους των άλλων κλάδων των Ε.Δ που είχαν προϋπηρεσία μόνιμου 
υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή και έχουν μεταταγεί στην ίδια ή σε άλλη επετηρίδα.» 
 
             Αιτιολογική έκθεση επί της προτεινόμενης τροποποίησης Ν.4494/17 

      Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το θέμα της κρίσης για προαγωγή των 

Αντισυνταγματαρχών και αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ (απόφοιτοι ΑΣΣΥ, 

μονιμοποιηθέντες), οι οποίοι κρίνονται με τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και έχουν 

μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ. Με την ρύθμιση αυτή 

επέρχεται άρση της δυσμενούς και άνισης μεταχείρισης των εν λόγω αξιωματικών, οι 

οποίοι έχουν μεταταγεί θεωρούνται αρχαιότεροι των αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ 



 

 

πτυχιούχων ΑΕΙ,  δίνοντας έτσι και σε αυτούς τη δυνατότητα να παραμείνουν στην 

ενεργό υπηρεσία πέραν των 35 ετών, με περαιτέρω δυνατότητα προαγωγής στον 

βαθμό του Συνταγματάρχη και αντίστοιχου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ  

Άρθρο 54 Δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 

Προτείνεται η διατήρηση της πολιτικής ταυτότητας παράλληλα με τη στρατιωτική 

ώστε να πληρούται το κριτήριο της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και της 

ιδιότητας του στρατιωτικού εν γένει. Εξάλλου δεν προκύπτει από πουθενά η 

αναγκαιότητά  διατήρησης μόνο της στρατιωτικής ταυτότητας.  

 

Άρθρο 60 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2292/1995 (Α΄ 35) 

Στο άρθρο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί ως προς τις υπαγόμενες στο Γραφείο 

Υπουργού υπηρεσιακές μονάδες, και ανεξάρτητη υπομονάδα με τίτλο “Γραφείο 

Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών”, για την αρμονική ένταξη της 

θεσμικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών στο υφιστάμενο οργανόγραμμα και την 

αποφυγή διοικητικών δυσλειτουργιών που παρατηρούνται.  

Προτεινόμενη προσθήκη: 

Μετά το άρθρο 9Α του ν. 2292/1995 προστίθεται άρθρο 9Β ως ακολούθως: 

«1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστάται και λειτουργεί ανεξάρτητη υπομονάδα με 
την επωνυμία «Γραφείο Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών» που 
υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Υπουργό. 

2. Το «Γραφείο Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών» στελεχώνεται 
από: 

α) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Στρατιωτικών, για την εύρυθμη άσκηση του γνωμοδοτικού έργου της Ομοσπονδίας 
σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982. 

β) εννέα (9) εν ενεργεία στρατιωτικούς, για την διοικητική υποστήριξη του Γραφείου και 
της Ομοσπονδίας.  

3. Ο αριθμός και τα ανωτέρω υπό α) πρόσωπα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και μετατίθενται 
άμεσα στο Γραφείο Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών για όσο χρόνο 



 

 

διαρκεί η θητεία τους. Τα υπό β) πρόσωπα υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο  του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και 
μετατίθενται άμεσα, μέχρι την αντικατάστασή τους από νέα με απόφαση του ίδιου.   

4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982,η κατά 
τα ανωτέρω μετάθεση δεν επιφέρει την διαγραφή των προσώπων αυτών από τις 
πρωτοβάθμιες Ενώσεις των οποίων είναι μέλη.   

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η οργάνωση, διάρθρωση 
και λειτουργία του Γραφείου Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού 

 Αιτιολογική έκθεση: 

Με την προτεινόμενη προσθήκη επιτυγχάνεται η αρμονική ένταξη της θεσμικής 

εκπροσώπησης των στρατιωτικών στο υφιστάμενο οργανόγραμμα του ΥΠΕΘΑ και η 

εναρμόνιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου με το άρθρο 30Γ του Ν. 1264/1982. 

 

Άρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)  

Αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982, 

παραθέτουμε αναλυτική πρόταση της Ομοσπονδίας μας με τις προτεινόμενες ανά 

παράγραφο τροποποιήσεις: 

1. Η παρ. 10 του άρθρου 30Γ αντικαθίσταται ως εξής: 

   «10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία εδρεύουν σε χώρο εντός στρατοπέδου, που 

τους παραχωρείται αδαπάνως κατόπιν αιτήσεώς τους, για το λόγο αυτό, από τον 

Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην 

έδρα της οποίας ευρίσκονται.». 

3. Με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου προτείνεται η θέσπιση ειδικής προθεσμίας 

για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της συνέχισης της 

νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη 

ισχύος του ν. 4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο Περιφερειών. Τέτοια όμως προθεσμία 

ουδεμία αναγκαιότητα υπάρχει να τεθεί, καθόσον δυνάμει της μέχρι σήμερα ισχύουσας 

διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρ. 26 του ν.4494/2017 έχει ληφθεί 

σχετική απόφαση στο Καταστατικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Στρατιωτικών. Ως εκ τούτου, το σχετικό ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί, δυνάμει της 

ισχύουσας διάταξης, και επομένως ούτε απαιτείται, αλλ’ ούτε είναι και επιτρεπτό 

συνταγματικά, να ανατραπεί ή να φαλκιδευθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η απόφαση του 

συνδικαλιστικού οργάνου στο οποίο ο νομοθέτης παρείχε τη σχετική αρμοδιότητα 

 



 

 

Επίσης να προστεθούν οι εξής τροποποιήσεις: 

 Α. Η παρ. 11 του άρθρου 30Γ αντικαθίσταται ως εξής: 

            «11. α. Το ΥΠΕΘΑ παραχωρεί κατάλληλο χώρο εντός του Υπουργείου  

στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ο οποίος αποτελεί την έδρα της. Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ 

οφείλει να μισθώσει κατάλληλο χώρο επ' ωφελεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, εκτός 

στρατοπέδου για τις λειτουργικές της ανάγκες, προκειμένου να λειτουργεί ως 

γνωμοδοτικό όργανο.    

                    β. Ομοίως τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν να διαθέσουν από 3 

στελέχη για τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, 

που προτείνονται από τον Πρόεδρό της.». 

 

 Β. Στην παρ. 7 του άρθρου 30Γ προστίθενται δύο παράγραφοι  ως εξής: 

«7β. Στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιας Ένωσης  

χορηγείται από τις μονάδες τους φύλλο μετάβασης δεκαπέντε (15) ημερών ανά μήνα-

εναλλάξ-για επάνδρωση των γραφείων των πρωτοβάθμιων ενώσεων τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, που εδρεύουν, όπως ορίζει η παρ.10 του παρόντος άρθρου, 

απαλλασσομένων, σε μηνιαία βάση, κάθε είδους υπηρεσίας και ενασχόλησης.  

7γ. Με την υπουργική απόφαση του άρθρου 72 παρ.2 του Ν.3433/06, 

ρυθμίζονται τα θέματα των μελών του ΔΣ, της εκτελεστικής γραμματείας, της 

εξελεγκτικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην 

υπηρεσιακή μονάδα << Γραφείο Υπουργού>>, ως ανεξάρτητη υπομονάδα με τίτλο 

<<Γραφείο Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών».     

Επιπλέον θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η συμμετοχή εκπροσώπων 

προερχόμενων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών της παρ. 4 

περ.β του άρθρου 30Γ ν.1264/1982 στα Πειθαρχικά Συμβούλια, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπου αντίστοιχου βαθμού. Αντίστοιχη άλλωστε πρόβλεψη υφίσταται 

προκειμένου περί των αστυνομικών στο άρθρο 34 παρ. 4 του Π.Δ. 120/2008 

Κατά αναλογία θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή ορισμένου από την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μέλους σε όλα τα συλλογικά όργανα 

του ΥΠΕΘΑ και των υπηρεσιών του που πραγματεύονται θέματα διοικητικής μέριμνας 

προσωπικού (επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στέγασης προσωπικού, θέρετρων, 

λεσχών κλπ.) 

 

 



 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Α. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ η θεσμοθέτηση του αμετάθετου μετά την 

συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας  

Στο ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.3883/2010),  πρόβλεψη νέας παραγράφου 7 στο 

άρθρο 5 του σχετικού νόμου, όπως παρακάτω: 

           7. «Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται 

κατά προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε 

τόπο που απέχει το ανώτερο 50 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής 

ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, υπό την 

προϋπόθεση ότι επιθυμεί και στον τόπο αυτό υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του 

οικείου Κλάδου που προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό του. Εξαιρούνται 

όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν 

συμπληρώσει το όριο των επτά (7) μεταθέσεων εντός της 25ετούς συνολικής 

υπηρεσίας. Μετά τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος 

τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, και εφόσον αυτό δεν είναι 

δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 50 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της 

περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του 

στελέχους. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί 

και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν 

εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν 

συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην 

υπηρεσία». 

 

            Β. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΩΝ 1991 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

         1.   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.» 

           2. 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». 

        3. 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». 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    
 

          Με την παρ.1, αποκαθίσταται η ισορροπία, αφενός μεταξύ αξιωματικών ίδιας 
προέλευσης (εξ΄υπαξιωματικών) και ίδιας Σχολής, αλλά υπαγωγής τους σε 
διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους (Ν.2439/1996 & Ν.3883/2010). Ειδικότερα για 
τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της τάξης 1993 (καταταγέντες το έτος 1991), σε σχέση με 
αξιωματικούς  τάξεως 1992 (ΑΣΣΥ 1990), αντί για (1) έτος διαφορά στο βαθμό έχουν 
(4), μετά την προαγωγή των τελευταίων με τις συνδυαστικές διατάξεις του Ν.2439/1996 
και του N.4494/2017. Αφετέρου, αποκαθίσταται  πλήρως η ιεραρχία (αρχαιότητα) με 
αξιωματικούς (εξ΄ υπαξιωματικών) που προέρχονται από την κατηγορία των 
μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ.445/1974 και των μονιμοποιηθησών εθελοντριών 
του Ν.705/1977.  
 
          Με την παρ.2,  επαναπροσδιορίζεται ο καταληκτικός βαθμός για τους 

αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών  

(ΑΣΣΥ) από την τάξη 1993 (καταταγέντες το έτος 1991) και μετέπειτα, ώστε αυτή να 

συμβαδίζει ορθολογικά με την επέκταση του χρόνου παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις 

και να αρθεί η ανισότητα αυτή τόσο με τους αξιωματικούς της ίδιας προέλευσης 

(καταταγέντες έως το 1990) , όσο και με τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του 

Ν.705/1977. 

         Με την παρ.3 επιχειρείται η εναρμόνιση των μεταβατικών διατάξεων του 

ασφαλιστικού νόμου 3865/2010 καθώς και των νέων διατάξεων του ασφαλιστικού 

νόμου 4387/2016, με τον νόμο 3883/2010, καθώς και η θεραπεία ορισμένης 

δυσαρμονίας στις προϋποθέσεις απονομής καταληκτικού βαθμού μεταξύ αξιωματικών 



 

 

του Ν.2439/1996  και αυτών του Ν.3883/2010. Ειδικότερα με το άρθρο 32 παρ.1α του 

Ν.3883/2010 οι αξιωματικοί που υπέβαλλαν παραίτηση έχοντας πλήρη συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα και τα τυπικά προσόντα προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό, 

αποστρατεύονταν στον βαθμό που κατείχαν και όχι στον επόμενο όπως  με τον 

Ν.2439/1996. Αυτό οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι καταταγέντες από 

το 1991 και μετά υποχρεωτικά ήταν απόφοιτοι γενικού λυκείου ή ισοδύναμης 

εκπαιδευτικής βαθμίδας, περεταίρω οι σπουδαστές που φοιτούν σήμερα στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) διάρκειας  3 ετών (Ν.4361/2016, άρθρο 

24) είναι κάτοχοι πτυχίων ισοδύναμων  με αυτά των ανώτερων σχολών. 

Αναδιατυπώνοντας λοιπόν την διάταξη, δίνουμε το δικαίωμα σε αξιωματικούς τόσο 

προερχόμενους από ΑΣΣΥ όσο και σε αξιωματικούς προερχόμενους από ΑΣΕΙ, με 

περισσότερα προσόντα και 40ετή συντάξιμη  υπηρεσία και άνω, να έχουν  όμοια 

προϋπόθεση απονομής καταληκτικού βαθμού, όπως και οι Αξιωματικοί του 

Ν.2439/1996. 

 

           Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Ζητήματα προαγωγών Μονιμοποιηθέντων 
Αξιωματικών του Ν.Δ.445/74 και  Ν.705/77 σε σχέση με τους νόμους 
4361/16,  Ν. 4407/16, Ν. 4433/16 και Ν.4494/2017». 

 

1. Όσον αφορά την κατανομή των νομοθετημένων οργανικών θέσεων των 

αξκων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ ισόποσα και 

αναλογικά, στους αξκους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) και 

Εθελοντές, βάσει του αριθμού εκάστων που πληρούν τα κριτήρια προαγωγής κι έχουν 

συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, αναφέρονται 

τα κάτωθι: 

Α. Από ιδρύσεως των Σχολών Υπαξιωματικών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ και μετέπειτα ΣΜΥΑ, οι 

υφιστάμενες νομοθετημένες οργανικές θέσεις για τους αξκους Τεχνικής Υποστήριξης και 

Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτές. Αυτό συμβαίνει διότι 

ιδρύθηκαν δεκαετίες πριν την εμφάνιση του θεσμού των Εθελοντών αξκων. Όταν 

θεσπίστηκε ο θεσμός των Εθελοντών δεν υπήρξε πρόβλεψη από την Υπηρεσία ώστε 

να οριστεί για αυτήν την κατηγορία αξκων νέος αριθμός οργανικών θέσεων ως όφειλε 

και ήταν δίκαιο να γίνει. Αντί αυτού, αφαιρέθηκαν οργανικές θέσεις από τους αξκους εξ 

ΑΣΣΥ, οι οποίες στη συνέχεια δόθηκαν στην κατηγορία των αξκων εξ Εθελοντών, 

στερώντας αυτές από τους πρώτους, οι οποίοι έβλεπαν πλέον να καθυστερούν στις 



 

 

προαγωγές εξ αίτιας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό 

επέφερε έντονη δυσαρέσκεια στους αποφοίτους των ΑΣΣΥ. 

Β. Επίσης η περαιτέρω διευρυμένη αποψίλωση των οργανικών θέσεων των αξκων εξ 

ΑΣΣΥ προς όφελος των αξκών εξ Εθελοντών αφού ζητά τον ισομερή καταμερισμό των 

οργανικών θέσεων ή ακόμη χειρότερα το μοίρασμα των θέσεων αναλογικά, δεδομένου 

ότι οι αξκοι εξ Εθελοντών εν ενεργεία, είναι περισσότεροι σε 2 τουλάχιστον αντίστοιχες 

σειρές αποφοίτων ΑΣΣΥ από τις εναπομένουσες 7 που συνεχίζουν να προάγονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2439/96 ο οποίος προβλέπει και προαγωγές βάσει 

κενών οργανικών θέσεων. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω πρότασης θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση 

αντιδράσεων από τις τάξεις των αξκων εξ ΑΣΣΥ, που θα δουν να βάλλεται επιπρόσθετα 

η προέλευση τους προς όφελος μιας άλλης προέλευσης και συγκεκριμένα σε πεδίο 

(οργανικές θέσεις) που έχει διασφαλιστεί και καθοριστεί από ιδρύσεως των Σχολών 

Υπαξιωματικών. 

2. Όσον αφορά την πρόταση «Ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ του 

άρθρου 5 του ν.2439/1996 (Α’219) λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού 

πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημεροχρονολογία κατατάξεώς τους» να ισχύει 

και για τους Εθελοντές αξκους, αναφέρονται τα κάτωθι: 

 

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει μακρά διαδρομή. Πρωτοεμφανίστηκε στο νόμο 3978/2011 

παράγραφος 6 άρθρο 110 και αφορούσε μόνο τους απόφοιτους παραγωγικών σχολών 

του ΠΝ. Στη συνέχεια με το νόμο 4361/16,  κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων, ίσχυσε διακλαδικά για το σύνολο των αποφοίτων των παραγωγικών 

σχολών των ΕΔ. Με την ψήφιση του νόμου 4407/16 συμπεριέλαβε τους συναδέλφους 

Εθελοντές. Ακολούθως με ενέργειες των Γενικών Επιτελείων με το νόμο 4433/16, 

επανήλθε στη μορφή που όριζε ο νόμος 4361/16 μόλις τρεις μήνες μετά την ψήφιση του 

νόμου 4407/16 για τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω.  Σημειώνεται ότι αυτό 

που απορρέει εν τέλει από την συγκεκριμένη διάταξη είναι η προαγωγή στο βαθμό του 

Επισμηναγού στα 30 έτη υπηρεσίας ακριβώς και στο βαθμό του Αντισμήναρχου στα 34 



 

 

έτη ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων (13+17 και 13+21, ν.2439/96 άρθρο 5 

υποπαράγραφοι 8β και γ). 

Σε περίπτωση που ισχύσει και για τους αξκους εξ Εθελοντών θα παρακαμφθούν  

πλήρως εκείνες οι διατάξεις του νόμου 2439/96 οι οποίες δίνουν πάντα 

προπορεία στις προαγωγές, στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των Εθελοντών του 

ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις 

προγενέστερου έτους κατάταξης και θα καταστεί η ημερομηνία κατάταξης ως το 

μόνο κριτήριο προαγωγής. Συγκεκριμένα θα προκληθεί διατάραξη της αρχαιότητας 

έως και μόνιμη, εις βάρος των αξκων εξ ΑΣΣΥ δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός αξκων εξ 

Εθελοντών έχουν προγενέστερη ημερομηνία κατάταξης από μήνες έως και περισσότερο 

από ένα χρόνο από τους αξκους συγκεκριμένης σειράς ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούν 

στις προαγωγές για 30 ολόκληρα χρόνια έως και το βαθμό του Σμηναγού. Δεδομένου 

ότι χώρισαν οι επετηρίδες ΑΣΣΥ και Εθελοντών, οι τελευταίοι θα προσπεράσουν τους 

πρώτους, στους βαθμούς του Επγου και Ασμχου, αφού απλά θα κλείσουν τα 30 και 34 

έτη υπηρεσίας αντίστοιχα νωρίτερα έως και πάνω από ένα χρόνο. Στην τελευταία 

περίπτωση δε, θα υπάρξει μόνιμη αλλαγή αρχαιότητας προς όφελος των αξκων εξ 

Εθελοντών και εις βάρος των αξκων εξ ΑΣΣΥ τους οποίους οι αξκοι εξ Εθελοντών 

ακολουθούσαν στις προαγωγές ανέκαθεν, γιατί αλλάζει το ημερολογιακό έτος 

προαγωγής.  

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάταξης των 

αξκων εξ Εθελοντών προσμετράται και η τυχόν θητεία που ως κληρωτοί είχαν 

υπηρετήσει. Γι αυτή την κατηγορία στελεχών μάλιστα ο χρόνος θητείας ισχύει τόσο στο 

Συνταξιοδοτικό όσο και στο Εξελικτικό τους. Ένας αξκος Εθελοντής, κάνοντας χρήση 

του χρόνου θητείας του, εκτός από την συντάξιμη υπηρεσία αυτός προσμετράται και 

στο χρόνο κατάταξης, εξέλιξης και προαγωγής, κερδίζοντας ιεραρχικά (ειδικά εάν 

αλλάζει το ημερολογιακό έτος κατάταξης), εν αντιθέσει με τους εισακτέους στις 

παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών αλλά και Αξιωματικών για τους οποίους τυχόν 

ύπαρξη χρόνου θητείας αυτός προσμετράται μόνο στη συντάξιμη υπηρεσία και ως εκ 

τούτου αυτός δεν θα προσμετρήσει για την προαγωγή τους στο βαθμούς του Επγου και 

Ασμχου στα 30 και 34 έτη αντίστοιχα. 



 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, είναι φυσικό εάν ισχύσει η επίμαχη διάταξη και για τους 

συναδέλφους Εθελοντές, να προκληθεί αφενός ιεραρχικό κομφούζιο, αφετέρου κύμα 

διαμαρτυριών και προσφυγών από αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι θα βρεθούν πίσω στις 

προαγωγές από αξκους εξ Εθελοντών που ήταν νεώτεροι και τους ακολουθούσαν για 

30 συνολικά έτη υπηρεσίας. Ήταν δηλαδή ενταγμένοι πίσω από την σειρά τους στην 

επετηρίδα μέχρι οι επετηρίδες να χωρίσουν. 

3. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων και συναφώς με το θέμα, για κατά 

κρίση συμπεράσματα,  αναφέρονται και τα ακόλουθα: 

           α. Έως και το 1990 όντως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις 

εξετάσεις εισαγωγής στις ΑΣΣΥ ήταν το απολυτήριο Α’ Λυκείου ενώ για την περίπτωση  

των Εθελοντών/ντριών, ήταν το απολυτήριο Λυκείου. Όμως η άποψη ότι ουσιαστικά 

μετά την αποφοίτηση από τις ΑΣΣΥ τα στελέχη και των 2 προελεύσεων είχαν τις ίδιες 

γραμματικές γνώσεις, είναι εντελώς αυθαίρετη. Αυτό διότι: 

  1) Οι μη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου σε κάθε σειρά εισακτέων 

στις ΑΣΣΥ ήταν ισχνότατη μειοψηφία ειδικά στο σώμα της ΠΑ. 

  2) Ακόμη και για την περίπτωση ενός απόφοιτου από 

παραγωγική Σχολή Υπξκων που ακόμη στερείται απολυτήριου λυκείου (εξαιρετικά μικρή 

πιθανότητα), σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 2 έτη φοίτησης στο 

λύκειο ισοδυναμούν με 2 έτη φοίτησης σε Σχολή Υπξκων. Αυτό γιατί η Σχολή για 2 έτη 

παρείχε στους σπουδαστές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση 

ανάλογα με την ειδικότητα που είχαν επιλέξει ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

ακριβώς σε αυτό που η Υπηρεσία ζητούσε από εκείνους να ανταποκριθούν. Την 

ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση συμπλήρωνε και η συνεχής στρατιωτική 

εκπαίδευση, αντίστοιχη με αυτή των σχολών αξκων (για λιγότερο χρόνο), με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τη σφυρηλάτηση της στρατιωτικής νοοτροπίας και την ικανότητα 

διοίκησης.  

  β. Η εισαγωγή των σπουδαστών στις παραγωγικές Σχολές Υπξκων 

των ΕΔ από το 1992 γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.  



 

 

γ. Οι παραγωγικές Σχολές Υπξκων με το νόμο 2319/01 εντάχθηκαν 

στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης. Γι΄ αυτό και η ονομασία Ανώτερες Στρατιωτικές 

Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ). 

δ. Με το νόμο 4361/2016 άρθρο 24 αναγνωρίστηκαν ως 

απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχόλης, οι αποφοιτήσαντες όλων των σειρών 

των Σχολών Υπξκων των ΕΔ, χωρίς καμία εξαίρεση, αρκεί να έχουν απολυτήριο 

λυκείου αποκτηθέν έστω και σε μεταγενέστερο της αποφοίτησης από τη σχολή 

χρόνο. Αυτό κατέστησε το σύνολο των αποφοίτων των παραγωγικών Σχολών 

Υπξκων κοινό και αδιαίρετο δεδομένου ότι οι μη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου 

είναι σχεδόν ανύπαρκτοι τουλάχιστον στην ΠΑ. (διευκρινίζεται ότι η αναφορά σε 

τριετή φοίτηση που γίνεται στο τέλος του άρθρου 24 του ν.4361/16, αφορά τους 

μελλοντικούς απόφοιτους των ΑΣΣΥ όπως άλλωστε περιγράφεται στην αιτιολογική 

έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου). 

 

4. Όσον αφορά την πρόωρη αυτεπάγγελτη αποστρατεία, διότι σε κάποιες 

περιπτώσεις η ηλικία των αξκων εξ Εθελοντών προλαμβάνει την μη αναμενόμενη 

προαγωγή τους (Σμηναγός και 54 ετών ή Επισμηναγός και 55 ετών) αναφέρεται το 

εξής: 

Ένας αριθμός αξκων εξ Εθελοντών λόγω μεγάλης ηλικίας κατάταξης θα έχει πρόβλημα 

ακόμη και εάν ισχύσει η πρόταση της παραγράφου 2 της παρούσας έκθεσης.  

Υπαρκτό παράδειγμα: Εθελοντής με έτος κατάταξης το 1988 που κλείνει τα 54 φέτος 

(2018 - 30 έτη υπηρεσίας) δεν προάγεται στο βαθμό του Επγου και λόγω το ότι 

καταλαμβάνει το ηλικιακό όριο του βαθμού, αποστρατεύεται. Εάν προαγόταν φέτος μαζί 

με τους αντίστοιχους αξκους εξ ΑΣΣΥ του 1988, του χρόνου στα 55 θα κινδύνευε εκ 

νέου με αποστρατεία δεδομένου ότι αφενός θα συμπλήρωνε το ηλικιακό όριο στο βαθμό 

του Επγου (55), αφετέρου δεν θα ήταν δυνατή η προαγωγή του εκ νέου σε μόλις ένα 

χρόνο στο βαθμό του Ασμχου που έχει ηλικιακό όριο τα 56. 

Για τη θεραπεία του ανωτέρω προβλήματος πρέπει να προωθηθεί κατάλληλη 

τροπολογία για την τροποποίηση του άρθρου 21 παράγραφος 8 του νόμου 2439/96 

προκειμένου να διευρυνθούν τα ηλικιακά όρια των βαθμών του Σμηναγού, 

Επισμηναγού και Αντισμήναρχου στα 58 έτη από 54, 55 και 56 που είναι αντίστοιχα. 

Έτσι κανείς δεν θα αποστρατεύεται πρόωρα δηλαδή πριν τα 35 έτη υπηρεσίας, όσον 



 

 

αφόρα τα στελέχη που ακολουθούν στις προαγωγές τις εναπομείνουσες σε ισχύ  

διατάξεις του νόμου 2436/96. 

 

Προς αποφυγή πάσης φύσεως παρεξηγήσεων και με γνώμονα ότι η ΠΟΜΕΝΣ 

οφείλει να τηρεί ίσες αποστάσεις από όλες τις προελεύσεις, ουσιαστικά να  

κρατά τις ισορροπίες μη προωθώντας διατάξεις προς όφελος μιας προέλευσης 

και εις βάρος μιας άλλης, η εισήγηση είναι αρνητική για τις προτάσεις που 

μνημονεύονται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας έκθεσης. Αντί όμως της 

πρότασης της παραγράφου 2 προτείνεται η τροπολογία Νο1. 

Όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4, προτείνεται η  προώθηση 

της τροπολογίας Νο2 όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Νο1 

 

Κατόπιν εκτενούς μελέτης για να παρακαμφθούν τα προβλήματα που μνημονεύονται  

στην παράγραφο 2 ανωτέρω και με σκοπό την εξομάλυνση της καθυστέρησης που 

υφίσταται στις προαγωγές των συνάδελφων αξκων εξ Εθελοντών, προτείνεται η 

προώθηση της κατωτέρω τροπολογίας: 

 

<<Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 26 του άρθρου 18 του ν.4407 (Α’134) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 2, παρ. 4 του νόμου 4433 (ΦΕΚ Α΄213/15.11.2016): 

  

«Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων 

εθελοντών του N. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977, 

που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο 

χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 

του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του N. 

2439/1996». >> 

  

καταργείται για λόγους ίσης μεταχείρισης. 

  

Στο νόμο 4407 (Α’134), άρθρο 18 μετά την παράγραφο 26 εισάγεται νέα παράγραφος 

26Α: 

 

<< «Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για 

τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων 

εθελοντών του N. 445/1974 (Α’160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 

705/1977 (Α’279), που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής 



 

 

υπηρεσίας έως 31.12.2014, ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ του άρθρου 5 του 

ν.2439/1996 (Α’219) λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα 

δεκατέσσερα (14) έτη από την ημεροχρονολογία κατατάξεώς τους. Για τους ανωτέρω 

που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα 

αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Οι ως άνω αξιωματικοί οι 

οποίοι βάσει της ανωτέρω ρύθμισης θεμελιώνουν δικαίωμα βαθμολογικής 

προαγωγής, προάγονται αμέσως μετά την προαγωγή του νεότερου αξιωματικού 

που προέρχεται από ΑΣΣΥ και θεμελιώνει το ίδιο ημερολογιακό έτος, δικαίωμα 

προαγωγής στον ίδιο βαθμό.» >> 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Νο2 

 

<<Στο νόμο 2439/96, άρθρο 21, παράγραφος 8, οι υποπαράγραφοι α, β, γ, δ, και ε:  

«8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους 

αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας :  

 

α.  Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί  53.  

β.  Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί  53.  

γ.  Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί  54.  

δ.  Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί  55.  

ε.  Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι  56.  

στ.  Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι  58.  

ζ.  Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι (Αεροπορίας)  59.  

η.  Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι  60.  

θ.  Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι  62.  

ι.  Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι  65. 

 

τροποποιούνται ως κατωτέρω: 

 

«8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους 

αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας :  

α.  Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί  58.  

β.  Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, Υποσμηναγοί  58.  

γ.  Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί  58.  

δ.  Ταγματάρχες, Πλωτάρχες, Επισμηναγοί  58.  

ε.  Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι  58.  

στ.  Συνταγματάρχες, Πλοίαρχοι, Σμήναρχοι  58.  

ζ.  Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι (Αεροπορίας)  59.  

η.  Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι  60.  

θ.  Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι  62.  

ι.  Στρατηγοί, Ναύαρχοι, Πτέραρχοι  65.>> 

 



 

 

 

            Δ. Ενίσχυση παθόντων εν ενεργεία στελεχών κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας  

Τροποποίηση της παραγράφου 5 του Ν. 3554 «Εισοδηματική πολιτική έτους 
2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις».ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, όπως παρακάτω: 

 
«1. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αστυνομικούς, συνοριακούς 
φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που 
μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) 
ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο 
αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση 
διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι 
προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ή Εθνικής Άμυνας.» 


