
 

 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο 
 
ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων 

Αποφοίτων ΑΣΣΥ 
 

 
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 στις κατηγορίες των ειδικών καταστάσεων 
μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν  
βλάβες ή νοσήματα, συνέπεια τραυματισμού ή παθήσεως και κρίθηκαν για τη 
σωματική τους ικανότητα από τις αρμόδιες κατά κλάδο υγειονομικές επιτροπές 
σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων του Π.Δ.11/2014. 
  Με την συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2439/1996 και 
του Ν.3883/2010 που αφορά την ιεραρχική τους εξέλιξη σε συνδυασμό με τη 

χρονολογική μεταφορά τους στην ειδική κατάσταση, οι Αξιωματικοί προερχόμενοι 
από ΑΣΣΥ διακρίνονται έναντι των άλλων Αξιωματικών παραμένοντας στάσιμοι 
βαθμολογικά στους βαθμό του Υπολοχαγού οι ελαφράς υπηρεσίας ή Λοχαγού οι 
υπηρεσίας γραφείου. Έτσι μειώνονται οι μισθολογικές τους αποδοχές και μετά την 
έξοδο τους από το στράτευμα μειώνονται οι συνταξιοδοτικές τους αποδοχές, διότι 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βαθμολογική τους εξέλιξη. 

Επίσης τίθενται κατώτεροι ιεραρχικά κατά βαθμό, έναντι κατωτέρων τους 

που προάγονται και έτσι ανατρέπεται η ισορροπία και η ομαλότητα των 
προαγωγών και διαταράσσεται, καταστρατηγείται και αλλάζει η ιεραρχία των 
Ενόπλων Δυνάμεων.  

Δημιουργείται η εντύπωση έτσι ότι είναι η μοναδική κατηγορία προσωπικού 
που έχει υποστεί διακριτή μεταχείριση και δεν έχει ισότιμη βαθμολογική 
μεταχείριση έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου 
προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα 

γενικότερα. 
Η πρόταση της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - 

Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» για να αποκατασταθεί η σταδιοδρομική βαθμολογική εξέλιξη των 
Αξκών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας 
ξηράς υπηρεσίας εδάφους) αποφοίτων ΑΣΣΥ είναι: 

α. Η κατάργηση των υποπαρ. β και γ της παρ. 10 του άρθρου 3 του 
Ν.2439/1996 και την τροποποίηση ολόκληρης της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του 

Ν.3883/2010 διατυπωμένη όπως παρακάτω:  
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των 
Κλάδων των ΕΔ είναι: 
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς 
Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους». 

β. Η συμπερίληψη, το συντομότερο δυνατόν, στους πίνακες κρίσεων για 
προαγωγή όσων διανύουν το βαθμό του Ταγματάρχη και του Λοχαγού (οι ελαφράς 
υπηρεσίας, οι υπηρεσίας ξηράς, οι υπηρεσίας εδάφους) και παραμένουν στάσιμοι 
σε αυτό το βαθμό, αφού δεν προβλέπεται για αυτούς καμία τέτοια νομοθετική 
διάταξη.   
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γ. Θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μείζονος ηθικής σημασίας που 
έχει άμεση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των Νόμων που 
θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα και προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το 
διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο, όπου απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις 

στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. 
 Κατόπιν αυτών Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 
 α.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την αποκατάσταση της 
σταδιοδρομικής βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων 
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς υπηρεσίας εδάφους) 
με γνώμονα ότι η άρση τέτοιου είδους διοικητικών διακρίσεων προάγει το αξιόμαχο 
των στελεχών των Ε.Δ. οι οποίοι αδιαμφισβήτητα μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου 

υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της 
αποστολής τους και όταν χωρίς υπαιτιότητά τους παρουσιάσουν βλάβες ή 
νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως, η Πολιτεία δεν θα τους ξεχάσει 
ούτε στην ειρήνη ούτε (ου μη γένοιτο) στον πόλεμο; 

β.  Θα αποκατασταθεί ο αποστρατευτικός τους βαθμός ώστε να εκλείψει η 
αντίληψη ότι πρόκειται για τη μοναδική κατηγορία προσωπικού που έχει υποστεί 
διακριτή μεταχείριση και δεν έχει ισότιμη βαθμολογική μεταχείριση έναντι όλων 
των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των 
Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα; 
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