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                                                                                                                  Αθήνα 01 Ιουν 20 
 
 
ΠΡΟΣ:  Αντιπροεδρία Διοικητικών θεμάτων 

                                                                                        
ΘΕΜΑ: Βαθμολογική Εξέλιξη Μονιμοποιηθέντων Επαγγελματιών Οπλιτών 

Προέλευσης ΕΠ.ΟΠ.     
 

      ΣΧΕΤ : α. Ν. 445/1974 

                  β. N. 2936/2001 

             γ. Ν. 3036/2002  
  

         1. Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στα πλαίσια της θεσμικής της 

αρμοδιότητας, αφού εξέτασε τις πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που 

διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική και μισθολογική κατάσταση των Μονίμων 

Υπαξιωματικών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ προτείνει: 

 

 α. «Με την μονιμοποίηση τους όσοι επιθυμούν κατόπιν αίτησής τους, να 

παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις πέρα από τα οριζόμενα της περίπτωσης         

α, παράγραφο 2, άρθρου 39 του (α) ομοίου με το βαθμό που φέρουν ως Μόνιμοι 

Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου 

χρόνου για πλήρη συνταξιοδότηση, ώστε να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον 

βαθμό του Ανθυπασπιστή και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων» (Τροποποίηση Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»). 

 

     β. Να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α του ΝΔ  445/1974 
στους ΕΠ.ΟΠ. 

 

  γ. Την τροποποίηση του (β) σχετικού που αφορά το βαθμολογικό – 
προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. (Τροποποίηση Β στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 
 

           2. Η Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού της Ομοσπονδίας προς την 
οποία αποστέλλεται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για την κατά τη κρίση της ενέργειες  προς 
την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, ώστε να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες λύσεις οι οποίες 
τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αλλά και αποκαθιστούν ανάμεσά στους ΕΠ.ΟΠ. τόσο 
αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν όσο και εκείνους που επιζητούν με ασφάλεια δικαίου 
να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
 
 
Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:  ΕΠ.ΟΠ Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλο 
Τομεάρχες Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:    ΕΠ.ΟΠ Επχιας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης 

                                         ΕΠ.ΟΠ Λχιας Αποστολία Κακαρίκου 



 
 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» 

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» 

 

 
Α. Τροποποίηση του ΝΔ  445/1974 
 
1.  Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΝΔ  445/1974 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
     «α) Οι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί προέλευσης Μόνιμοι Επαγγελματίες Οπλίτες 
ΕΠ.ΟΠ συμπληρούντες τα κάτωθι όρια ηλικίας δύνανται όσοι επιθυμούν, να μπορούν ύστερα 
από αίτησή τους να παραμείνουν περαιτέρω στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βαθμό που φέρουν, 
μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, που μπορεί να υποβληθεί εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους, με ιδία 
δυνατότητα επέκτασης της παραμονής τους για θεμελίωση πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 
έως και σαράντα (40) έτη και πάντως μέχρι την συμπλήρωση του 60ου  έτους ηλικίας αυτών 
(όποιο προκύψει πρώτο): 
 
     (1) Ανθυπασπισταί Πεντηκοστόν τέταρτον (54). 

     (2) Υπαξιωματικοί Πεντηκοστόν (50).» 

 

2. Οι διατάξεις τους άρθρου 39Α του ΝΔ  445/1974 δεν ισχύουν για τους ΕΠ.ΟΠ  
 
 

Β. Τροποποίηση του Ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α'166) άρθρο 8 – παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 3036/2002 (ΦΕΚ 'Α 171) άρθρο 10 – παρ. 2 
 

1.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 2936/2001 αντικαθίσταται  ως εξής: 
 
     «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, 

επιλοχία, αρχιλοχία και ανθυπασπιστή και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

2. N.2936/2001 (ΦΕΚ Α'166) άρθρο 8 – παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3036/2002 

(ΦΕΚ 'Α 171) άρθρο 10 – παρ. 2. αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 

     «2. Οι δεκανείς ΕΠ.ΟΠ προάγονται στον βαθμό του Λοχία με την συμπλήρωση δύο 

(2) ετών στον βαθμό του δεκανέα» 

3. Στο άρθρο 8 του Ν. 2936/2001 (ΦΕΚ Α' 166) η παράγραφος 6 μετονομάζεται σε 7 και 

προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: 

 

      «6. Οι αρχιλοχίες προάγονται στο βαθμό του ανθυπασπιστή με τη συμπλήρωση οχτώ (8) 

ετών στο βαθμό του αρχιλοχία.» 

 

       7. Οι προαγωγές αυτές των Επαγγελματιών Οπλιτών γίνονται με απόφαση των Αρχηγών 

των οικείων Γενικών Επιτελείων, ύστερα από κρίση τους ως προακτέων από τα αρμόδια 

Συμβούλια Κρίσης» 
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