
 

 

 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  
   

       Αρ. Πρωτοκόλλου:  89/2020  
 

  
 

      Αθήνα, 13 Απριλίου 2020 
 

ΠΡΟΣ :   Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας Κο Αλκιβιάδη Στεφανή 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων 
 Γενικό Γραμματέα Κο Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
  
ΚΟΙΝ  : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου Κου ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο Κο ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες 
  
ΘΕΜΑ: Κρίσεις Αξιωματικών Έτους 2020 με το Ν.2439/96 Αποφοίτων ΑΣΣΥ 

Καταταγέντων το Έτος 1990 
  
ΣΧΕΤ.: α. Ν.2439/1996 
 β. Ν.4407/2016 
 γ. Ν.4494/2017 
 δ. Ν.4609/2019 
 ε. Υπ΄ Αριθμόν 107/06 Σεπ 19/ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ/Β1 

  στ. Υπ΄ Αριθμον Πρωτ. 218/08 Νοε 19/ΠΟΜΕΝΣ 
 ζ. Η από 03 Δεκ 19 Ερώτηση του Βουλευτή ΝΔ Κου Δαβάκη Αθανάσιου 
 η. Φ.900α/2284/16805/19 Δεκ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΠΕ 
 θ. Φ.412/2/190400/Σ.1422/25 Φεβ 20/ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Β1 
  ι. Φ.400/184/503394/Σ.1769/28 Φεβ 20/ΓΕΣ/Β1 
 

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

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

επιθυμεί να αναδείξει το θέμα της μη συμπερίληψης στους πίνακες τακτικών 
κρίσεων για προαγωγή έτους 2020 των αποφοίτων ΑΣΣΥ, που κατατάχθηκαν το 
έτος 1990 (Τάξεως 1992). 

 
2.  Αρχικά είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων με το (ε) σχετικό οι 

του ΣΞ, ενώ οι αντίστοιχοι του ΠΝ και της ΠΑ όχι και με το (στ) όμοιο έγγραφό μας  
τεκμηριώνοντας τις απόψεις μας, εισηγηθήκαμε και καλέσαμε την στρατιωτική 
ηγεσία του ΠΝ και της ΠΑ να τους συμπεριλάβει.  

 

http://www.pomens.gr/


 

 

3. Έπειτα η ΠΟΜΕΝΣ πληροφορήθηκε ότι σε εκτέλεση του (θ) σχετικού 
εγγράφου και κατόπιν διακλαδικής εξέτασης του θέματος διαπιστώθηκε πως οι 
κατηγορίες των Αξκών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 37 του ν.4494/17, δεν 
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για προαγωγή τους στις επικείμενες 
κρίσεις, ελλείψει ρητής πρόβλεψης του χρόνου προσμέτρησης και 
υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους. Έτσι διαγράφηκαν από τους πίνακες 
κρίσεων και οι παραπάνω Αξκοί του ΣΞ ενώ οι αντίστοιχοι του ΠΝ και της ΠΑ δεν 
είχαν συμπεριληφθεί ποτέ. 

 
4. Οι Αξκοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 (Τάξεως 1992) 

προήχθησαν στον βαθμό του Λοχαγού με αναδρομική εφαρμογή, με το άρθρο 37 
του N.4494/2017 και  υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής 
εξέλιξης τους στον Ν.2439/1996.  

 
5. Επερώτηση - αναφορά για την διευθέτηση του θέματος έχει κατατεθεί στη 

Βουλή των Ελλήνων από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Υπολογισμός 
ετών υπηρεσίας αξιωματικού για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που μέχρι τις 31/12/2015 
συμπλήρωσαν 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας».  

 
6. Κατόπιν των παραπάνω για την ομαλή διευθέτηση του θέματος 

προτείνεται να προστεθεί στο τέλος του άρθρο 37 του N.4494/2017 
διατύπωση με νομοθετική ρύθμιση τροποποίησης διατάξεων 
σταδιοδρομικής φύσεως, όπως αυτή ρητά διατυπώνεται και στο άρθρο 26 
του Ν.4407/2016 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 ήτοι:     

«Στο τέλος του άρθρου 37 του Ν.4494/2017 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως 
εξής: Ο χρόνος των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 
του Ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού, 
πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους». 

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

 
7. Η ΠΟΜΕΝΣ σας καλεί το συντομότερο δυνατόν να προβείτε στις 

απαιτούμενες ενέργειες προσθέτοντας διατύπωση με νομοθετική ρύθμιση 
τροποποίησης διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν 
στους πίνακες τακτικών κρίσεων για προαγωγή έτους 2020 οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, 
που κατατάχθηκαν το έτος 1990 (Τάξεως 1992) και να επέλθει η αποκατάσταση 
των προαγωγών στις Ε.Δ. 

 
           8. Εισηγητές θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας 
Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220 και Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος 
Νικόλαος, Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 
6974483724. 
 
          9. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, 
Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135. 
 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 



 

 

       
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 


