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Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                       
Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης            

 
                    

                                                      
ΘΕΜΑ:  Αποστρατευτικός βαθμός ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ   

 
ΣΧΕΤ. : α. Ν. 1848/1989 «Προέλευση των μόνιμων αξιωματικών του Οικονομικού 
και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 112/08.05.1989). 
     β. Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’ 45.09-
03.1999). 
 
     γ. Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας 
και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167/24.09.2010). 
 
     δ. Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017). 
 
     ε. ΠΔ 16/2019 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απονομή 
αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού 
Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία» (ΦΕΚ Α’ 21/15.02.2019). 
 
    στ. Ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A’ 
67/03.05.2019). 
 
    1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε Θεσσαλονίκης, αφουγκραζόμενη πλειοψηφία μελών, 



αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23, του (γ) σχετικού, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10, του (στ) ομοίου, για την υπηρεσιακή εξέλιξη και 
ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα για τους 
Αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από Υπαξιωματικοί, ισχύει ότι: «Άρθρο 23… 
Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής: α. Για τους Αξιωματικούς 
του ΣΞ: (3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ 
πτυχιούχους ΑΕΙ. (4) Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που 
προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. 
(7) Ταγματάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς. (8) Ανθυπολοχαγός για τους 
Εθελοντές Μακράς Θητείας.…». 
 

  2. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, με το (γ) όμοιο προβλέπεται η 
απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ 
Σμηνάρχου, για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι 
ΑΕΙ, και του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη/ Αντιπλοιάρχου/ Αντισμηνάρχου, για 
τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.  

 
  3. Στα άρθρα 9 έως 13 και ειδικότερα στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του 

(γ) σχετικού, ορίζεται ότι η δυνατότητα μετάταξης παρέχεται στους Μόνιμους 
Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ, στους ΕΜΘ και 
στους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και 
πληρούν τις ανά κατηγορία προϋποθέσεις. 

 
  4. Όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του (γ) σχετικού ο Νομοθέτης, εκτός από τη 

δυνατότητα μετάταξης που έδωσε υπό προϋποθέσεις στο σύνολο των Μονίμων, 
ΕΜΘ και ΕΠΟΠ Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών πτυχιούχων ΑΕΙ, προέβλεψε 
ειδικότερα, να ευεργετήσει επιπλέον και μόνο τους Μονίμους Υπαξιωματικούς και 
Ανθυπασπιστές προέλευσης ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ, πλέον του δικαιώματος της 
μετάταξης και με έναν επιπλέον αποστρατευτικό βαθμό. Ο Νομοθέτης όρισε το 
επιπλέον ευεργέτημα για τους Αξιωματικούς πτυχιούχους ΑΕΙ προέλευσης ΑΣΣΥ, 
γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι εξ αυτών, κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας 
τους δεν θα καταφέρουν να μεταταχθούν, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών 
θέσεων ή λόγω μη συνάφειας του πτυχίου τους με τις ανά έτος προκηρυσσόμενες 
θέσεις ή λόγω οποιουδήποτε άλλου νομικού κωλύματος, αλλά θέλοντας να τιμήσει 
το ακαδημαϊκό κριτήριο το οποίο πληρούν. Ο επιπλέον αυτός αποστρατευτικός 
βαθμός απονέμεται στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ, με μοναδικό κριτήριο 
την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ. 
 
   5. Με το άρθρο 4 του (στ) σχετικού αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω ο 
αποστρατευτικός βαθμός των ΕΜΘ και ορίστηκε αυτός του Υπολοχαγού και των 
αντίστοιχων. Ο Νομοθέτης όμως, δεν έκανε τη διάκριση, των Αξιωματικών ΕΜΘ 
πτυχιούχων ΑΕΙ σε σχέση με τους Αξιωματικούς ΕΜΘ μη πτυχιούχους ΑΕΙ, δεν 
ακολούθησε το πλαίσιο αναφοράς των Αξιωματικών ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ και 
δεν ευεργέτησε επιπλέον τους Αξιωματικούς ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ σε σχέση με 
τους Αξιωματικούς ΕΜΘ μη πτυχιούχους ΑΕΙ, με έναν επιπλέον αποστρατευτικό 
βαθμό, όπως αντίστοιχα έπραξε με τους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ. Στο 
(στ) σχετικό προβλέπεται για όλους συλλήβδην τους Αξιωματικούς ΕΜΘ, ως 
αποστρατευτικός βαθμός αυτός του Υπολοχαγού και των αντίστοιχων. Συνεπώς οι 
Αξιωματικοί ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ τοποθετούνται, κατά δυσμενή μεταχείριση και 
ταύτισή τους από το Νομοθέτη, ως μη πτυχιούχοι και εντάσσονται σε κατώτερη 
βαθμολογική αποστρατευτική κατηγορία, από εκείνη στην οποία θα έπρεπε να 
υπαχθούν.  
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   6. Παρ' όλ αυτά και παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες και 
αναφορές που έχουν ιεραρχικά καταθέσει συνάδελφοι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι, δεν 
έχουν καταφέρει μέχρι και σήμερα να μεταταχθούν σε ανώτερη κατηγορία. 
Συνεπώς, αναστοχαζόμενοι τις ανεπιτυχείς προσπάθειες για μετάταξη και 
μελετώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο, αναδύεται η σκέψη, ότι χρειάζεται να 
εξεταστεί μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα τιμήσει αποστρατευτικά τους 
Αξιωματικούς πτυχιούχους ΑΕΙ προέλευσης ΕΜΘ, εκ των οποίων η πλειονότητα 
κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους δεν θα καταφέρουν να μεταταχθούν. 
  
   7. Ο Νομοθέτης, όπως γνώριζε ότι οι περισσότεροι Αξιωματικοί πτυχιούχοι 
ΑΕΙ προέλευσης ΑΣΣΥ κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, δεν θα 
μπορέσουν να μεταταχθούν και αποφάσισε να τους τιμήσει κατά την αποστρατεία 
με έναν επιπλέον βαθμό, γνωρίζει ότι και οι περισσότεροι Αξιωματικοί πτυχιούχοι 
ΑΕΙ προέλευσης ΕΜΘ, κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους δεν θα 
καταφέρουν να μεταταχθούν, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή λόγω 
μη συνάφειας του πτυχίου τους με τις ανά έτος προκηρυσσόμενες θέσεις ή λόγω 
οποιουδήποτε άλλου νομικού κωλύματος. Έτσι, οφείλει στα πλαίσια της 
επιβράβευσης, της ενθάρρυνσης, της αριστείας και της ισονομίας, όπως 
αντίστοιχα έπραξε για τον αποστρατευτικό βαθμό των Αξιωματικών προέλευσης 
ΑΣΣΥ, να αναγνωρίσει και να τιμήσει τη συνεισφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις 
εκείνων των Αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, και με 
το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο αδιαμφισβήτητα ενισχύουν πλείστες θέσεις των 
Ενόπλων Δυνάμεων, μεγιστοποιώντας το δίχως άλλο τα οφέλη για αυτές. 
 
   8. Γνωρίζοντας ότι η ισότητα που προβλέπει το Σύνταγμα επεκτείνεται όχι 
μόνο στις υποχρεώσεις αλλά και στα δικαιώματα των Στρατιωτικών, ενώ κάθε 
άνιση μεταχείριση Στρατιωτικών αποτελεί δυνητικά, παράγοντα προσβολής και 
πηγή προστριβής μεταξύ των στελεχών που προέρχονται από Υπαξιωματικοί και 
πληρούν το ακαδημαϊκό κριτήριο κτήσης πτυχίου ΑΕΙ, ο Νομοθέτης οφείλει να 
επανεξετάσει και να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της νομοθετικής ρύθμισης 
ευεργετήματος ενός επιπλέον αποστρατευτικού βαθμού για τους ΕΜΘ 
πτυχιούχους ΑΕΙ όπως αντίστοιχα έχει πράξει για τους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.  
 
          9. Άλλωστε, η γενική αρχή της ισότητας όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 
του Συντάγματος συνιστά ρύθμιση με την οποία εξασφαλίζεται επί ομοίων 
περιπτώσεων ίση μεταχείριση και αποκλείει έκδηλα την άνιση μεταχείριση. Η 
θέσπιση εξαίρεσης και η ευεργετική διάταξη του ενός επιπλέον αποστρατευτικού 
βαθμού που απολαμβάνουν μόνο οι πτυχιούχοι ΑΕΙ Αξιωματικοί εξ 
Υπαξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ δεν δικαιολογείται στο άρθρο 23 του (γ) 
σχετικού, από λόγους ειδικότερου, γενικότερου ή υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος, ώστε να συνιστά δικαιολογημένη εξαίρεση. Συνεπώς νομικά δεν 
δικαιολογείται η διάκριση και ο αποκλεισμός από την ευεργετική διάταξη του ενός 
επιπλέον αποστρατευτικού βαθμού για τους πτυχιούχους ΑΕΙ Αξιωματικούς εξ 
Υπαξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ. 
  
  10. Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η 
οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, δεσμεύει τον Νομοθέτη 
και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, ή 
καταστάσεις, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές 
εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν λόγοι 
κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, όταν γίνεται από το νόμο ειδική 
ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλείεται από τη ρύθμιση αυτή, 
κατ` αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία 



συντρέχει ο ίδιος λόγος, ο οποίος επιβάλλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη αυτή, 
που εισάγει τη δυσμενή αυτή μεταχείριση, μπορεί να κριθεί ανίσχυρη και 
αντισυνταγματική. 

 
          11. Παρακαλούμε να εξετάσετε κατά πόσο είναι βάσιμο, ηθικό και δίκαιο το 
αίτημα, όλοι οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από Υπαξιωματικοί στις τάξεις των 
Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, εφόσον δεν 
μετατάσσονται σε ανώτερη βαθμίδα μέχρι το πέρας της σταδιοδρομίας τους, να 
ευεργετούνται τιμητικά με έναν επιπλέον αποστρατευτικό βαθμό. Δηλαδή να μην 
περιορίζεται η ευεργετική διάταξη  που είναι ήδη σε ισχύ με το άρθρο 23 του (γ) 
σχετικού και την απολαμβάνουν μέχρι σήμερα μόνο οι Αξιωματικοί προερχόμενοι 
από ΑΣΣΥ, αλλά να επεκταθεί με νομοθετική ρύθμιση η ίδια ευεργετική διάταξη και 
στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ.  
 
 
  12. Εισηγητές Θέματος : Τομεάρχες ΕΜΘ Ανθστής (ΕΜ) Σπαράγγης 
Ιωάννης τηλ 6906040436, Ανθστής (ΠΒ) Όρκας Στέργιος τηλ 6947849508, 
Αντιπρόεδρος ΕΣΠΕΕΘ Αλχίας (ΔΒ) Κούιμτζης Βασίλειος τηλ 6940770481. 

 
  13. Χειριστής Θέματος : Γ. Γραμματέας ΕΣΠΕΕΘ Τομεάρχης ΕΜΘ Αλχίας 
(ΤΘ) Στάικος Δημήτριος 6972070456. 
 
          14. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το 
παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους  ενέργειες. 
. 
 

          
Για το 

Διοικητικό Συμβούλιο 
 

                  -Ο-                                                                                            -Ο- 
             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας 

 
 
     Αθανάσιος Σαρρής                                                                  Στάικος Δημήτριος 
     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                       ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)
  


