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ΘΕΜΑ: 

 
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 263/24-10-2019 της Βουλής των Ελλήνων 

 

Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. 

Παπαναστάσης Νίκος και Παφίλης Θανάσης με θέμα «Αποκατάσταση Αποφοίτων 

ΑΣΣΥ» σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού βαθμού 

Αξιωματικού, που προέρχονται από ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, εθελοντές του ν.δ 445/74 και 

Εθελόντριες του ν.705/77, είναι διακριτό και σαφές, αποτυπώνοντας και ορίζοντας τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε κατηγορίας, αλλά και μεριμνώντας για την ισότιμη 

μεταχείριση των στελεχών με βάση την προέλευση και την αποστολή τους. 

Σύμφωνα με το ν. 3883/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι 

Αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΕΙ καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων 

τους που δεν προέρχονται από αυτά ενώ οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από 

μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ 445/1974 και του ν.705/1977 καθίστανται νεότεροι 

των ομοιοβάθμων τους που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό που 

φέρουν, κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος και επιπλέον, ανάλογα με την προέλευση των 

Αξιωματικών, τηρούνται ξεχωριστές επετηρίδες. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.4494/17, οι καταταγέντες μέχρι και 

το έτος 1990 Αξιωματικοί [όσοι δηλ. συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής 

στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015] απόφοιτοι ΑΣΣΥ, εθελοντές του ν.δ. 

445/74 και εθελόντριες του ν.705/77, υπάγονται πλέον στο σταδιοδρομικό καθεστώς 

του ν.2439/96 όπου σαφώς καθορίζεται, ότι οι προαγωγές κατόπιν συμπλήρωσης του 

ελάχιστου χρόνου στον βαθμό συντελούνται για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και 

αποτυπώνονται διακριτά και οι εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα. Με τη σχετική 
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επιστολή της, η Π.Ο.Ε.Σ προτείνει να συμπληρωθεί η εν λόγω διάταξη, επ’ ωφελεία 

αποκλειστικά των αποφοίτων ΑΣΣΥ που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 

αυτού, με τρόπο ώστε, να κρίνονται για προαγωγή στον βαθμό του 

Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου 

χρόνου παραμονής στον βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων και εφόσον κριθούν 

προακτέοι, να προάγονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. 

Οι ως άνω παρατεθείσες διατάξεις, εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των 

Αξιωματικών και τον καθορισμό της μεταξύ τους αρχαιότητας ανάλογα με το γνωστικό 

τους υπόβαθρο και την αποκτηθείσα εμπειρία αλλά και την ευχέρεια της Υπηρεσίας 

για την κατάλληλη τοποθέτηση και αξιοποίησή τους προς διασφάλιση της αλυσίδας 

της Διοίκησης, ενώ, αντίθετα η επισώρευση επάλληλων και αντιφατικών νομοθετικών 

τροποποιήσεων δεν συνεισφέρει στην εμπέδωση ασφάλειας δικαίου στο προσωπικό 

των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ μελετά όλες τις 

υποβαλλόμενες προτάσεις και σε περίπτωση που αυτές μπορούν να βρουν πεδίο 

εφαρμογής τις εξετάζει σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία. 
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