
 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών 
 
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για 
την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» 

 
Θέμα: Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου εθνικής Άμυνας 

 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Με την παρακάτω διάταξη επιχειρείται η άρση της δυσμενούς και άνισης 
μεταχείρισης των αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές 
Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντων τα έτη 1991, 1992 και 1993 ως 
προς τη βαθμολογική τους εξέλιξη, σε σχέση µε αξιωματικούς της ίδιας 
προέλευσης, παλαιοτέρων  τάξεων. Ειδικότερα, επέρχεται εναρμόνιση για λόγους 
ισότητας και ασφάλειας δικαίου με τα ισχύοντα για τους υπαχθέντες στον ν. 
2439/1996 (Α’ 219) αξιωματικούς που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε έτη 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2015, ως προς τα θέματα 
σταδιοδρομικής εξέλιξης και κρίσεων για προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του ν. 4494/2017 (Α’ 165), όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
150 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). 
Επίσης επιχειρείται η άρση της δυσμενούς και άνισης μεταχείρισης των 
αξιωματικών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντες από το έτος 1984 έως το έτος 1993  ως 
προς τη βαθμολογική τους εξέλιξη, σε σχέση µε αξιωματικούς που ανήκουν στους 
μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/74 και στις μονιμοποιηθείσες 
εθελόντριες του Ν.705/77. Ειδικότερα, επέρχεται εναρμόνιση για λόγους ισότητας 
και ασφάλειας δικαίου με τα ισχύοντα για τους υπαχθέντες της παραγράφου 26 
του άρθρου 18 του Νόμου 4407/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 
του άρθρου 32 του Νόμου 4609/2019. 
 

Β.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
 

Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 

 
α. Η παράγραφος 13α του άρθρου 36 του Ν.3883/2010 αντικαθίσταται 

ως εξής: 
 

«13α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι 
αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι 
των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό κατά 
το ίδιο ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του 
βαθμού». 

 
β. Το άρθρο 37 του Ν.4494/2017 τροποποιείται ως εξής: 
 



 

 

«1. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 
16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία 
αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την 
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των 
μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν 
είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. 
Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 
του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου 
αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για 
τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα 
αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής 
καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς που 
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), 
καθώς και τους αντίστοιχους του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την 
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 4451974 και των 
μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας 
του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου 
εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών 
Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην 
περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996». 
 

γ. Στο άρθρο 37 του Ν.4494/2017 εισάγεται νέα παράγραφος «2» ως 
εξής: 

 
«2. Οι προερχόμενοι αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων 
(ΑΣΣΥ) που εντάσσονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1, κρίνονται για 
προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου 
χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του Ν.2439/96 και εάν 
κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών 
θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής 
βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των 
αντίστοιχων αποδοχών».  

 


