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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο 
 
ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ Καταταγέντων 

το Έτος 1991 
 

 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ 

            Μετά από την πρόσφατη επαφή με την «Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» και επιστολή που έλαβα 
επιθυμώ να αναφερθώ στα εξής: 
 Σύμφωνα με τη νομοθεσία (παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν. 4407/2016 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) οι 
Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και 
στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77 προήχθησαν στον επόμενο βαθμό 
με αναδρομική εφαρμογή και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και 
βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν. 2439/1996.  
 Με την εφαρμογή της ως άνω νομοθεσίας οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που 

κατατάχθηκαν το έτος 1991 τέθηκαν αυτόματα νεώτεροι ιεραρχικά και κατώτεροι 
κατά βαθμό έναντι κατωτέρων ή ομοιοβάθμων τους που έλαβαν σαφές 
προβάδισμα.  

`Για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 
αποκαταστάθηκε ομαλά η αδικία που υφίστανται μέχρι τότε με την εφαρμογή του 
άρθρου 37 του Ν.4494/2017 και  υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και 
βαθμολογικής εξέλιξης τους στον Ν.2439/1996. Αμβλύνθηκε όμως η βαθμολογικά 
ιεραρχική χρονική διαφορά από το ένα στα τέσσερα έτη, σε σχέση με τους 
αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1991.  

Η πρόταση της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ»  για την αποκατάσταση της ιεραρχικής ομαλότητας είναι να επιλυθεί: 

α. Είτε με νομοθετική ρύθμιση τροποποίησης διατάξεων σταδιοδρομικής 
φύσης κατά αντιστοιχία όπως έγινε για τους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 
445/74 και τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77 με την παράγραφο 11 

του άρθρου 47 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 
2 του Ν.4433/2016) και τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 
(Τάξεως 1992) με το  άρθρο 37 του Ν.4494/2017, ήτοι: «Οι διατάξεις των άρθρων 
5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 
του ν. 2439/1996 (Α΄ 134) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που 
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοι 
συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 
31-12-2016. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής 
βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των 
αντίστοιχων αποδοχών 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». 

β. Είτε τροποποιώντας το Νόμο 3883/2010, που έχει προταθεί και στο 

παρελθόν με τα (θ) και (ι) σχετικά όπως παρακάτω: 
(1) Στο άρθρο 27 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 
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ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 01-01-2016 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 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 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». 
 Κατόπιν αυτών Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

α.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την ομαλή αποκατάσταση 
της βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 
1991;  

β.  Θα αποκατασταθεί ο αποστρατευτικός τους βαθμός; 
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