
 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ζητήματα σταδιοδρομίας και 
εξέλιξης στελεχών, ρυθμίσεις στρατολογικής και οικονομικής φύσεως και λοιπές 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». 
 
Θέμα: Ρύθμιση Θεμάτων Κρίσεων και Προαγωγών Αξιωματικών εξ Ανωτέρων 

Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του Ν.3883/2010 (Α΄ 167) 
 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρακάτω διάταξη επιχειρείται η ομαλή σταδιοδρομική εξέλιξη που διέπει 
τους αξιωματικούς που προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντων από το έτος 1994 και εντεύθεν που 
κρίνονται με το ν.3883/2010 (Α΄ 167) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε 
όσους επιθυμούν να αποστρατευτούν με την συμπλήρωση τριανταπέντε (35) ετών 
πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνοντας τον καταληκτικό βαθμό και έχοντας πλήρη 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σε συνδυασμό με την αναγνώριση στο διπλάσιο του 
χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας για πέντε (5) έτη. 

Β.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
Προτείνονται τα παρακάτω προκειμένου να ρυθμιστούν τα θέματα κρίσεων και 
προαγωγών των Αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) του Ν.3883/2010 (Α΄ 167) ώστε να έχουν συντομότερη 
χρονολογική παραμονή στους κατεχόμενους βαθμούς, η οποία δεν επηρεάζει την 
εξέλιξή τους ούτε το συνολικό αριθμό ετών πραγματικής υπηρεσίας.  
Με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 445/1973 (Α΄ 160) προάγονται στο βαθμό 
του Ανθλγού μετά από 19 έτη υπηρεσίας και προτείνεται να προάγονται σε Υπλγό 
μετά από 23 έτη, σε Λγό μετά από 27 έτη, σε Τχη μετά από 31 έτη, σε Άνχη μετά 
από 34 έτη και σε Σχη μετά από 35 έτη υπηρεσίας. 

 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του Ν.3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 «4. Ειδικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς 
αποφοίτους ΑΣΣΥ, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής: 
 

α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.  

 
β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η 

συμπλήρωση πέντε (5) τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.  
 
γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η 

συμπλήρωση έξι (6) τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.  
 
δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η 

συμπλήρωση δύο (2) τριών (3) ετών στο βαθμό.  
 
ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται 

η συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό». 


