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                          Αρ. Πρωτ. 8/2020 
Ανδραβίδα, 23 Νοεμβρίου 2020 

 

ΠΡΟΣ:    Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  
 

ΚΟΙΝ:     Ε.ΣΠ.Ε.ΗΛ. 
 

ΘΕΜΑ:   Υπηρεσιακή Εξέλιξη-Ιεραρχία Μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών Π.Α. του Ν.Δ. 445/74 
 

ΣΧΕΤ: α. Ν.Δ.445/74 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.744/77 

 β. Ν.2439/96 

 γ. Ν.3016/02 
 δ. Ν.4407/16 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.4433/16 και 4609/19 

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι με την ψήφιση του Ν.4609/2019 (Άρθρο 32, παράγραφος 1) 
δημιουργήθηκε διακριτή μεταχείριση Αξιωματικών της Π.Α. προερχόμενων από την ίδια 
κατηγορία (Αξιωματικών μονιμοποιηθέντων του Ν.Δ. 445/74), από την οποία προκύ-
πτουν, πέραν των οικονομικών και ηθικών ζητημάτων των στελεχών, και θέματα ασυνέ-
χειας της Διοίκησης, διασάλευσης της Ιεραρχίας, έννοιες που είναι αυστηρά συνυφασμέ-
νες με την δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Πιο συγκεκριμένα, με τη ψήφιση του υπόψη εδαφίου, και σε συνδυασμό με τα 
ισχύοντα άρθρα 43 έως 46 του Ν.Δ. 445/1974, τροποποιήθηκε η ημερομηνία αναφοράς 
κατάταξης και λογισμού Αξιωματικού των υπόψη στελεχών που ολοκλήρωσαν την στρα-
τεύσιμη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ως κληρωτοί. Άμεση συνέπεια αυτής της με-
ταβολής είναι ο χρόνος λογισμού τους ως Αξιωματικοί να θεωρείται μεταγενέστερος από 
αυτόν που ίσχυε πριν τη ψήφιση του Ν.4609/2019, κατατάσσοντας τους νεότερους από 
στελέχη της ίδιας προελεύσεως, με συνεχόμενη θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. 

3.  Το γεγονός αυτό επέφερε σημαντικές συνέπειες στα υπόψη στελέχη καθότι: 

  α. Καθυστερούν να λάβουν την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, με 
συνέπεια να οδηγούνται σε πρόωρη αποστρατεία, λόγω κατάληψης του προβλεπόμε-

νου ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό, δημιουργώντας σημαντικά οικονομικά προ-
βλήματα στους ίδιους και τις οικογένειές τους. 

  β. Διαταράσσεται η αρχαιότητα και η σταδιοδρομική τους εξέλιξη, η οποία 
ίσχυε για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ετών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά-
ξεις των (α) και (β) σχετικών νόμων. 

  γ. Υφίστανται δυσμενή μεταχείριση έναντι συναδέλφων τους ίδιας προέ-
λευσης (Αξιωματικοί της Π.Α. μονιμοποιηθέντες του Ν.445/74 με συνεχόμενη θητεία 
στην Π.Α.), καθότι, κατά το λογισμό τους ως αξιωματικοί, υπολογίζεται και ο χρόνος από 

την ημερομηνία κατατάξεως τους ως κληρωτοί, δηλαδή το χρονικό διάστημα της θητείας 
τους, κάτι που δεν ισχύει για τα εν λόγω στελέχη. 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

(Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ.) 

 
 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 2/2018 διάταξη του  
Ειρηνοδικείου Μυρτιούντων  

 

e-mail επικοινωνίας: espeileias@gmail.com  
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4.  Η εφαρμογή του (δ) σχετικού αντιτίθενται των κάτωθι ισχυουσών διατάξεων: 

               α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 22 του Ν.744/77, που αντικα-
τέστησε το άρθρο 51 του Ν.Δ.445/74 στην οποία ορίζεται ότι: «2. Ειδικώτερον δια τας 
προαγωγάς των εθελοντών προσμετρείται ως ελάχιστος χρόνος παραμονής εν τω 
βαθμώ αναδρομικώς και ο διανυθείσας τοιούτος του στρατευσίμου. Ούτοι εφ' ότου 
συμπλήρωσαν τον ελάχιστον προς προαγωγήν χρόνον κρίνονται υπό των αρμοδίων Συμ-
βουλίων μετά παρέλευσιν εκατόν (100) ημερών από της κατατάξεώς των και προάγονται 
του κατά τα άνω πλεονάζοντος χρόνου υπολογιζόμενου ως χρόνου πραγματικής 
υπηρεσίας εν τω βαθμώ δι' άπασας τας περιπτώσεις πλην του δικαιώματος λήψεως 
αποδοχών αναδρομικώς.» 

                β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 15α του άρθρου 16 του Ν.2439/96, σύμ-
φωνα με την οποία για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται 
υπόψη και συνυπολογίζεται, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα των αρμό-
διων Γενικών Επιτελείων, η υπηρεσία που πραγματικά διανύθηκε στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον ανα-
γνωρίζεται ως συντάξιμη. 

 γ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 37 του Ν.3016/02 στην οποία 
ορίζεται ότι: «5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 2838/2000, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α`), αντικαθίσταται ως 
εξής: "6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 6 
του Ν. 2838/2000, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που δια-
νύθηκε αθροιστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμενικό 
και Πυροσβεστικό Σώμα, στην τέως Ελληνική Χωροφυλακή και στην τέως Αστυνο-
μία Πόλεων από την ημερομηνία κατάταξης, η υπηρεσίας στις   Ένοπλες Δυνάμεις 
ως κληρωτού ή Εφέδρου, καθώς και ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης στα Α.Ε.Ι., στα Τ.Ε.Ι., 
στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), η προβλεπόμενη κατά περίπτωση από την 
κείμενη νομοθεσία θαλάσσια υπηρεσία, πριν και μετά τη λήψη του διπλώματος Γ` Τάξης 
Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού και ο ελάχιστος χρόνος απόκτησης ειδικότητας, ε-
φόσον η φοίτηση ή το πτυχίο ή η προϋπηρεσία ή η ειδικότητα αποτελεί τυπικό προσόν 
κατάταξης. Δεν λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία η θαλάσσια υπηρεσία η οποία διανύ-
θηκε πριν από την αποφοίτησή του από την οικεία Σχολή». 

5.  Κατόπιν των ανωτέρω για την αποκατάσταση της τάξης και της ίσης μεταχείρισης 
του προσωπικού θέματος, ίδιας προέλευσης, εισηγούμαστε την τροποποίηση του ι-
σχύοντος θεσμικού πλαισίου του (δ) σχετικού, ώστε αυτό να ισχύει και για τους μονι-

μοποιηθέντες αξιωματικούς του Ν.Δ. 445/74 , που έχουν επανέλθει στην ΠΑ με ολοκλη-
ρωμένη θητεία.  

6.  Στο πλαίσιο αυτό εισηγούμαστε τη νομοθέτηση σχετικής τροπολογίας, σε επερ-
χόμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ, όπου στη συνολική πραγματική στρατιωτική υπη-
ρεσία των εν ενεργεία αξιωματικών, που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμο-
ποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974, και η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον λο-
γισμό τους ως αξιωματικοί, να συνυπολογίζεται και το χρονικό διάστημα της θη-
τείας τους ως κληρωτοί (συνεχόμενης ή ολοκληρωμένης). 

7.  Ενδεικτικά προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη στο άρθρο 32 του Ν.4609/2019: 
«Ειδικά για τους εν ενεργεία αξιωματικούς, που προέρχονται από την κατηγορία 
των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 οι οποίοι είχαν πρότερη στρα-
τεύσιμη υπηρεσία, ο χρόνος που διανύθηκε εντός αυτής, ανεξάρτητα του βαθμού, 
υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού αθροιστικά. 
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Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προ-
αγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδο-
χών, πριν της ημερομηνίας ισχύος του Ν4609/19» 

8.  Με την υλοποίηση των ανωτέρω εισηγήσεων δεν επηρεάζεται στο παραμικρό 
η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και επιπρόσθετα: 

       α. Συμπεριλαμβάνει το προσωπικό θέματος, που έχει ολοκληρώσει την 
στρατιωτική του θητεία και έχει επανέλθει με περισσότερο χρόνο μεν, αλλά όχι 
συνεχόμενο. 

       β. Συμπεριλαμβάνει μέρος προσωπικού θέματος που με τα άρθρα 43 έως 46 
του Ν.Δ.445/74 και την εφαρμογή του (δ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4609/19, 
δεν μπορεί να ληφθεί διοικητικά ως προς την εξέλιξης τους, ο χρόνος της ολοκληρωμένης 
ή μη στρατεύσιμης θητείας. 

       γ. Επαναφέρει την ομαλότητα στην αρχαιότητα των αξιωματικών της ίδιας 
κατηγορίας διαφορετικών ημερομηνιών κατάταξης.  

9. Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο 
της Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. κ. Μπέκα Γεώργιο (τηλ 6983514190) ή το Γενικό Γραμματέα κ. Μητρούλια 
Παναγιώτη (τηλ. 6983501401).  

 

 
         Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ. 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

   

Μπέκας Γεώργιος 
κιν. 6983514190 

 Μητρούλιας Παναγιώτης 
κιν. 6932319430 

 

 

 


