
 

 

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 άνισης και δυσμενούς διοικητικής 
βαθμολογικής και μισθολογικής μεταχείρισης των αξιωματικών που προέρχονται από 
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτερες Στρατιωτικές 
Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ως προς τη βαθμολογική τους εξέλιξη και τον 
καταληκτικό τους βαθμό σε σχέση µε αξιωματικούς ειδικών καταστάσεων της ίδιας 
προέλευσης και αυτών που προέρχονται από α) τους μονιμοποιηθέντες-
μονιμοποιηθείσες εθελοντές-εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 και του ν. 705/1977, β) 
τους Μονίμους εξ Εφέδρων, γ) τους Εφέδρων εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή, δ) τους 
κατατασσόμενους με διαγωνισμό και ε) τους Ανθυπασπιστές τους μεταταγέντες στο 
Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και 
Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπου προβλέπεται ως καταληκτικός βαθμός ο ίδιος που προβλέπεται και για εκείνους 
των ίδιων κατηγοριών που τελούν στην ενεργό υπηρεσία και κατόπιν αποφάσεως 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε η παράβαση της συνταγματικής αρχής της 
ισότητας.  
 

Β.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
 
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών ειδικών καταστάσεων 
 
Προτείνονται τα παρακάτω ώστε οι  Αξιωματικοί  Ειδικών Καταστάσεων 
προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως 
ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη: 
 
α. Η υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 καταργείται. 
 
β. Η παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων 
των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, 
Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».  
 
γ. Η παρ. 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις 
ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και 
των στελεχών που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 
(ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν 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». 


