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νΙΥΛΩΝΑΚΙ{Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α¶ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚ}D

ΑθÞνα, 25ΙO4Ι2O2Ι

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προò: Υπουργü Εθνυ«Þò ¶μυναò

ΘΕΝΙΑ: «ΒαθμολογικÞ και ΜισθολογικÞ ΑποκατÜσταση Αξιωματικþν
Ειδικþν ΚαταστÜσεων»

Αξιüτιμε ΥπουργÝ,

Στην υπ' αριθμ. πρωτ. 81/05-04-202Ι επιστολÞ τηò ΠανελλÞνιαò
Ομοσπονδßαò Ενþσεων Στρατιωτικþν, με αφορμÞ την υπ' αριθμ. πρωτ.
Φ.900α/2622/17185 απÜντηση Σαò στην υπ' αριθμ. 78ºlΙ01-0º-2020
ερþτηστι του ΠροÝδρου τηò ΕΛΛΙψΙΚ}IΣ ΛΥΣΗΣ, επισημαßνεται üτι
στην αιτιολογικÞ Ýκθεση του Ν. 3883/2010 για τºlν Üρθρο 23 δεν
αναγρÜφεται τßποτα

ΠαρÜ ταýτα, η θÝση του Υπουργεßου, χωρßò ορισμιßνη αιτιολογßα εßναι η
εξÞò: «...Αποαιπþνεται δε η κρßση τηò Υπηρεσßαò περß του καταληιòτικοý

βαθμοý Αξιωματικþν που τελýν σε ΕιδικÝò ΚαταστÜσειò, Ýχουν ορισμÝνεò
προελεýσειò και επιτελοýν Ýνα συγκεκριμÝνο Ýργο...». Ωστüσο, διαφεýγει
τηò προσοχÞò üτι η Υπηρεσßα οφεßλει να λαμβÜνει üλα τα αναγκαßα μÝτρα
που θα θεραπεýουν τυχüν ανισüτητεò, ομαλοποιþνταò τη ζωÞ των
στελεχþν για να επιτευχθεß μεγαλýτερη ισονομßα και üπου απαιτεßται, θα
πρÝπει να αποτελεß αδιαπραγμÜτευττ1 προτεραιüτητα η Ýμπρακτη
αλληλεγγυη και η συμπüνια.

ΣυγκεκριμÝνα, στην αιτιολογικÞ Ýκθεση του Ν.3883/2010 δεν
αναγρÜφεται τßποτα για την περßπτωση (ε) του Üρθρου 23. Ωò εκ τοýτου,
διαπιστþνεται üτι αναιτιολüγητα εßναι η μοναδικÞ κατηγορßα προσωπικοý
που Ýχει υποστεß διακριτÞ μεταχεßριση και δεν Ýχει ισüτιμη βαθμολογικÞ
και μισθολογικÞ μεταχεßριση Ýναντι üλων των Üλλων üμοιων κατηγοριþν
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Στρατιωτικοý μονßμου προσωπικοý καθþò και των ΣωμÜτων Ασφαλεßαò
και του Δημοσßου τομÝα γενικüτερα.

¼σον αφορÜ τιò ευεργετικÝò διατÜξειò αφοροýν και ευλüγωò μÜλιστα, και
Üλλεò κατηγορßεò στρατιωτικοý προσωπικοý.

ΤÝλοò, οι Αξιωματικοß αυτοß Ýχουν υποστεß δυσμενεßò συνÝπειεò και
ευελπιστοýν να ανακÜμψει το ηθικü τουò που προÜγει το αξιüμαχο των

Ενüπλων ΔυνÜμεων και αναμÝνουν τουλÜχιστον οι προελεýσεωò ΑΣΕΙ να

Ýχουν καταλι,lκτικü βαθμü ΤαξιÜρχου και οι προελεýσεωò ΑΣΣΥ να Ýχουν

καταληκτικü βαθμü ΣυνταγματÜρχη.

ΕρωτÜται ο Υπουρτüò:

1) Σε τι ενÝργειεò θα προβεßτε για την αποκατÜσταση τηò βαθμολογικÞò
και μισθολογικÞò εξÝλιξηò των Αξιωμαπκþν Ειδικþν ΚαταστÜσεων,

τηρþνταò την αρχÞ τηò ßσηò μεταχεßρισηò, δεßχνονταò τον απαιτοýμενο

σεβασμü προò τα στελÝχη των Ενüπλων ΔυνÜμεων;

Ο ερωτþν ΒουλευτÞò

Αντþνιοò ΜυλωνÜκηò
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