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Θέμα: «Αδιαφορία της Κυβέρνησης για τα χρόνια προβλήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» 

 
Τα προβλήματα που βιώνει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας χρονίζουν και πρέπει άμεσα 
να επιλυθούν, δεδομένου ότι η στήριξη και ενίσχυση του κλάδου των στρατιωτικών και των οικογενειών τους, 
αποτελεί καθήκον όλων μας.  
Αρχικά, όπως επισημαίνει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας-ΕΣΠΕΛ καθώς και το 
σύνολο των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ, 
μεγάλη αγωνία και αβεβαιότητα διέπει τους Υπαξιωματικούς προελεύσεως ΕΠΟΠ, οι οποίοι, βάσει των 
ισχυουσών διατάξεων, κινδυνεύουν να μην θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης ή, στην καλύτερη περίπτωση, να 
λάβουν σύνταξη εξαιρετικά μειωμένη. Πολλοί εξ αυτών βρίσκονται σε ηλικία 47 ετών και διανύουν ήδη τα 20 
έτη υπηρεσίας. Πλησίον στο επίμαχο όριο των 50 χρόνων, έτος υποχρεωτικής αποστρατείας τους, και 
σύμφωνα με τα ηλικιακά όρια της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ΝΔ 445/1974 νιώθουν απογοητευμένοι 
στη σκέψη της αναγκαστικής εξόδου από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αποτελεσματικά, ζητούν ευλόγως την 
κατάργηση των ηλικιακών ορίων αποστρατείας και τη δυνατότητα παραμονής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με απολαβές ανάλογες των εν 
ενεργεία αποδοχών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση τους. 

Στη συνέχεια, ένα από τα κρισιμότερα θέματα που έχει προκύψει είναι η αποκατάσταση της βαθμολογικής 
εξέλιξης των Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ που θίγονται από το Ν. 4407/2016, καθώς δεν υπάρχει κανένα 
σχέδιο ιεραρχικής τους εξέλιξης. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1990 έως 1993, 
τέθηκαν αυτόματα κατώτεροι κατά βαθμό και νεότεροι ιεραρχικά, έναντι κατωτέρων ή ομοιοβάθμων τους 
που έλαβαν σαφές προβάδισμα. Η εν λόγω βαθμολογική αδικία, αποκαταστάθηκε μόνο για τους αποφοίτους 
ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990, ενώ για του υπόλοιπους συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.   

Δεδομένου ότι τα καίρια ζητήματα που ταλαιπωρούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι χρόνια και 
πρέπει επιτέλους, να εισακουστούν από την Κυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπιστούν με ορθό, δίκαιο και 
αποτελεσματικό τρόπο 

Δεδομένου ότι η προάσπιση και ενδυνάμωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και η 
υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων τους, οφείλει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Πολιτείας  

 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση της σχετικής διάταξης ώστε να καταργηθούν τα ηλικιακά όρια 
της υποχρεωτικής αποστρατείας για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς προέλευσης ΕΠ.ΟΠ, 
προκειμένου να θεμελιώσουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία έως και σαράντα (40) έτη και πάντως μέχρι την 
συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας αυτών; 
2)Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου να αρθεί η βαθμολογική αδικία που υφίστανται οι 
Αξιωματικοί Απόφοιτοι ΑΣΣΥ και να επανέλθει η βαθμολογική και ιεραρχική δικαιοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις 

που διαταράχθηκε, επηρεάζοντας όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993;  
                                                                                                         

Η Ερωτώσα Βουλευτής  
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