
              

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: «Αναστολή αποστρατείας υγειονομικών και συναφών ειδικοτήτων 

Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω ηλικιακών ορίων και κατόπιν 

αίτησής τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

Εν μέσω πανδημίας και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βρίσκεται στα όριά του, 

με τις Ένοπλες Δυνάμεις και το υγειονομικό τους προσωπικό να καταπονείται 

εξίσου, παρατηρείται το φαινόμενο Αξιωματικοί και δη με την κρίσιμη ειδικότητα 

του Υγειονομικού, όπως Βοηθού Ακτινολόγου Εργαστηρίων κ.λ.π., να 

καταλαμβάνονται από το ηλικιακό όριο αποστρατείας του κατεχόμενου βαθμού του 

ν. 2349/1996 και να εξέρχονται αυτοδικαίως από τις Ένοπλες Δυνάμεις και το 

κρίσιμο πόστο που υπηρετούν. 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα των μονιποιηθέντων 

εθελοντών του ν. 705/1977, οι εν λόγω Αξιωματικοί καταλαμβάνονται από το ως 

άνω ηλικιακό όριο ενώ δεν έχουν καν συμπληρώσει τις τασσόμενες από τον νόμο 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα και οι Ένοπλες Δυνάμεις να 

στερούνται τις υπηρεσίες τους και δη εν μέσω πανδημίας αλλά και οι ίδιοι να μην 

μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  

Επί ΣΥΡΙΖΑ λήφθηκε μέριμνα και έγκαιρα θεσμοθετήθηκε, για τις περισσότερες 

ηλικιακές κατηγορίες των εθελοντών του ν. 705/1977, η δυνατότητα παραμονής 

τους στις ΕΔ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η παρούσα κρίσιμη συγκυρία 

της πανδημίας που διανύουμε, ωστόσο, επιτάσει την παραμονή στις τάξεις των 

Ενόπλων Δυνάμεων αυτών των κρίσιμων ειδικοτήτων.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

6333

Ημερομ. Κατάθεσης:

27/4/2021



Ανάλογη νομοθετική ρύθμιση λήφθηκε εξάλλου και με το νόμο 4609/2019 για τους 

Εθελοντές Μακράς Θητείας, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα παραμονής τους 

στην ενεργό υπηρεσία με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία τους και έτσι να μην 

αποστρατεύονται πρόωρα. 

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη, κυρίως λόγω των συνθηκών της πανδημίας και 

δεδομένου ότι δεν περισσεύει κανείς ούτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις και δη με την 

κρίσιμη ειδικότητα του Υγειονομικού Αξιωματικού Ε.Δ., να αναληφθεί νομοθετική 

πρωτοβουλία, σε συνέχεια της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Έτσι θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε κρίσιμες ειδικότητες αλλά και θα 

τακτοποιηθεί το κενό της απαίτησης για δίκαιη και πλήρη συνταξιοδότηση για όλα 

τα ηλικιακά κλιμάκια των εθελοντών του ν. 705/1977, χωρίς να αποστρατεύονται 

πρόωρα, καταλαμβανόμενα από το όριο ηλικίας. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Θα ανασταλούν οι αναγκαστικές, λόγω κατάληψης του ηλικιακού ορίου 

στον κατεχόμενο βαθμό, αποστρατείες αξιωματικών των Ε.Δ. με την 

ειδικότητα Υγειονομικού, κατόπιν αίτησής τους περί επιθυμίας παραμονής, 

καθ’ όσο διαρκεί η πανδημία της covid-19, ώστε οι εν λόγω Αξιωματικοί να 

συνεχίσουν να παρέχουν τις κρίσιμες υπηρεσίες τους από τις οργανικές 

θέσεις που ήδη κατέχουν; 

2. Θα ληφθεί μέριμνα, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο να 

αποστρατεύονται Αξιωματικοί Ε.Δ. λόγω κατάληψης από το ηλικιακό όριο 

στον κατεχόμενο βαθμό, χωρίς ωστόσο να έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα; 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

Γεροβασίλη Όλγα 

Δρίτσας Θεόδωρος 




