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Αθήνα, σήμερα στις 2 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00΄
συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε
ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής
κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Χαράλαμπος

Αθανασίου):

Κυρίες

και

κύριοι

συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων ενημερώνει το Σώμα για τις επίκαιρες ερωτήσεις που θα
συζητηθούν σήμερα. Το έγγραφο κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Στο σημείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο
το οποίο έχει ως εξής:

χωρίς καμμία διάκριση, χωρίς κανέναν περιορισμό να μπορέσουν και να
ενισχυθούν οικονομικά μετά από δώδεκα χρόνια -σας διέφυγε και αυτό
παρεμπιπτόντως- και φυσικά, να έχουν δικαίωμα και του εκλέγειν, όπως
συμβαίνει σε κάθε νόμιμο δημοκρατικό κράτος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Χαράλαμπος

Αθανασίου):

Προχωρούμε

στη

συζήτηση της έβδομης με αριθμό 96/26-10-2020 επίκαιρης ερώτησης
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής κ.
Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με θέμα:
«Ανάγκη

τροποποίησης

νομοθεσίας

για

Αποφοίτους

των

Ανωτάτων

Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) Τάξης 1992/Καταταγέντων
1990».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Κεγκέρογλου, το θέμα είναι μικρό τώρα, οπότε θα τηρήσετε τον
χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την επίκαιρη ερώτηση πράγματι, αναδεικνύουμε την ανάγκη
τροποποίησης της νομοθεσίας για αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών
Σχολών Υπαξιωματικών τάξεως 1992, που κατατάχθηκαν το 1990. Και αυτό

γιατί; Με το άρθρο 37 του ν. 4495 του 2017 ρυθμίστηκαν ζητήματα
σταδιοδρομίας μεταξύ των οποίων και η βαθμολογική αποκατάσταση
αποφοίτων των ΑΣΣΥ της τάξεως ’92.
Σύμφωνα με την πρόθεση του νομοθέτη σκοπός της ρύθμισης ήταν η
εναρμόνιση της βαθμολογικής τους εξέλιξης σε πλήρη αντιστοιχία με τα όσα
είχαν κατά καιρούς προβλεφτεί για αξιωματικούς προερχόμενους από τον ίδιο
θεσμό παλαιότερων τάξεων. Ο τρόπος διατύπωσης ωστόσο των διατάξεων
του υπόψιν νόμου φαίνεται ότι δημιούργησε εκ του αποτελέσματος ορισμένα
τυπικά

κολλήματα,

απότοκα

παρανοήσεων,

τα

οποία

δημιούργησαν

προβλήματα κατά τη διενέργεια των τακτικών ετήσιων κρίσεων του τρέχοντος
έτους.
Συγκεκριμένα και με βάση την ανωτέρω διάταξη, το Γενικό Επιτελείο
Στρατού ορθά και έγκαιρα ενέταξε τους εν λόγω αποφοίτους του Στρατού
Ξηράς στους πίνακες τακτικών κρίσεων για το έτος 2020-2021. Ωστόσο, τα
συγκεκριμένα στελέχη αργότερα ενημερώθηκαν ότι απεντάσσονται των
παραπάνω πινάκων, κατόπιν διακλαδικής εξέτασης του θέματος, όπου
κρίθηκε ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προαγωγή
τους σε επικείμενους κρίσεις, ελλείψει της ρητής πρόβλεψης του νόμου
προσμέτρησης και υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους. Κάτι αντίστοιχο
ισχύει και τους Αξιωματικούς στο Πολεμικό Ναυτικό.

Να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες εντός των οποίων πρέπει να κριθούν
οι αξιωματικοί απόφοιτοι της τάξης του ‘92 των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν
παρέλθει. Για το Πολεμικό Ναυτικό παρήλθε στις 4/9/20. Για τον Στρατό
Ξηράς παρήλθε στις 29/10/20, προχθές. Ενώ, για την Πολεμική Αεροπορία θα
παρέλθει εντός του επόμενου δεκαημέρου και δεν έχουν δρομολογηθεί προς
κρίση και προαγωγή, παρότι οι εν λόγω Αξιωματικοί έχουν συμπληρώσει όσα
ο νόμος ορίζει και θα έπρεπε ήδη να έχουν προαχθεί στον επόμενο βαθμό.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να
τροποποιήσετε άμεσα το άρθρο 37 του ν. 4494 του 2017 με το οποίο οι εν
λόγω Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ τάξεως ’92, καταταγέντες του ’90,
περιελήφθησαν στις διατάξεις του ν. 2439 του 1996 με τρόπο που να επιλύει
το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τους απόφοιτους Ανωτάτων Σχολών
Υπαξιωματικών, τάξεως ‘92.
Και επιφυλάσσομαι στη δευτερομιλία μου να αναφερθώ και για τους
καταταγέντες τάξεως ’91 και ’92.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου):

Κύριε Υπουργέ, έχετε

τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας):
Κύριε συνάδελφε, εγώ θα σας συμβούλευα για αυτούς της τάξης του ’91 να

κάνετε ξεχωριστή ερώτηση και όχι στην δευτερολογία, αλλά εν πάση
περιπτώσει και γι’ αυτούς, δεδομένου ότι είναι το πνεύμα που διαπνέει τη
λύση γι’ αυτούς της τάξης του ‘90 παρόμοιο, αναζητείται λύση. Και νομίζω ότι
με την ίδια λογική με την οποία βρίσκεται λύση γι’ αυτούς που έχουν να
κάνουν με την τάξη του ’90, θα βρεθεί και για τους άλλους.
Καλώς αναδεικνύετε το θέμα. Θεωρώ ότι καλώς και εμείς ερχόμαστε
και το επιλύουμε. Ήδη έχει τεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
και μέσω του Κοινοβουλευτικού Έλεγχου και με άλλες ερωτήσεις και άλλων
συναδέλφων. Εσείς θα έλεγα όμως ότι κάνατε τη δική σας επίκαιρη ερώτηση
στο καλύτερο δυνατό χρονικό σημείο, καθότι σε πολλά πράγματα σημασία
έχει και το timing.
Το ζήτημα, λοιπόν, μας έχει απασχολήσει και από τους κλάδους του
προσωπικού των Γενικών Επιτελείων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που
ανάγεται αρκετά χρόνια. Αφορά μία διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως για εν
ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών, τις ΑΣΣΥ, δια της οποίας μέσα από μέσα από την
ασαφή διατύπωση του γράμματος του νόμου προκύπτει στρεβλή εφαρμογή,
δια της οποίας βέβαια επιφυλάσσεται άνιση μεταχείριση σε όμοιες
καταστάσεις. Επομένως, αυτό πρέπει να διορθωθεί.

Τι ακριβώς συμβαίνει; Με το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 περιλήφθηκαν
στην περιοριστική εφαρμογή των διατάξεων περί κρίσεων και προαγωγών του
ν. 2439/1996 ως ευνοϊκότερο και οι αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ, αυτοί που
συμπλήρωσαν είκοσι πέντε έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι
τις 31/12/2015, δηλαδή αυτοί που κατατάχθηκαν και το έτος 1990.
Όπως προϊδέασα προ ολίγου, από την ως άνω ρύθμιση εξέλειπε ρητή
πρόβλεψη του χρόνου προσμέτρησης και υπολογισμού της προϋπηρεσίας
τους, όπως ακριβώς ισχύει και γι’ αυτούς είχαν καταταγεί από 1/1/1988 ως
31/1/1989, δηλαδή αυτούς που είχαν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη
υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2014, όχι του 2015 που έχει να κάνει με αυτούς της
κατάταξης του έτους 1990.
Πόσους αφορά αυτή η κατάσταση; Τριακόσιους τρεις αξιωματικούς του
Στρατού Ξηράς, εκατόν ογδόντα έξι του Πολεμικού Ναυτικού και εκατόν
εξήντα έξι της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο σύνολο, δηλαδή, αφορά
εξακόσιους πενήντα πέντε αξιωματικούς. Το πρόβλημα υπήρχε από παλιά.
Επειδή έχουμε πάρει ζεστά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να
επιλύουμε προβλήματα που έρχονται από παλιά, μικρά ή μεγάλα,
αποφασίσαμε να επιλύσουμε και αυτό το πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση.
Ήδη έχει προκύψει εσωτερική διαβούλευση και συντονισμός των τριών
κλάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Υπουργείο. Όσες διαφορές οπτικής

γωνίας υπήρχαν

θα

έλεγα

ότι

μπήκαν

στο

τραπέζι,

συζητήθηκαν,

ξεπεράστηκαν. Είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε σε νομοτεχνική
επεξεργασία και πρόταση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να καταστεί πλέον
πρόδηλη, χωρίς αμφιβολίες ή ασάφειες, η διαδικασία υπολογισμού των
προαναφερθέντων ετών υπηρεσίας κατ’ αντιστοιχία, όπως είπαμε, με τους
αξιωματικούς ιδίας προέλευσης οι οποίοι είχαν συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη
υπηρεσίας μέχρι τις 31/12/2014.
Είμαι σε ευχάριστη θέση, λοιπόν, σήμερα να σας ανακοινώσω ότι στο
σχέδιο νόμου που πρόκειται να εισάγουμε προς ψήφιση μέσα στον μήνα
Νοέμβριο που έχει να κάνει κυρίως με θέματα δημοσίων συμβάσεων και
προμηθειών στους τομείς άμυνας και ασφάλειας καθώς και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προτιθέμεθα να συμπεριλάβουμε διάταξη
για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα των καταταγέντων το 1990 αξιωματικών
προέλευσης ΑΣΣΥ.
Επομένως, το ζήτημα βαίνει προς οριστική επίλυση και η επόμενη
προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές πρόβλημα που το διέπει η ίδια λογική,
θα έχει να κάνει με αυτούς που κατετάγησαν το 1991. Αυτή τη στιγμή
υποφέρουν απ’ αυτή την ίδια ακριβώς στρέβλωση, η οποία αφορά και αυτούς
της σημερινής ερώτησης του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια
να επιλυθεί οριστικά στο νομοσχέδιο που θα έρθει.

Μέριμνά μας είναι να τους συμπεριλάβει όλους με το δεδομένο ότι το
πνεύμα της διάταξης, άρα και της διόρθωσης αυτής, είναι το ίδιο: Ίση
αντιμετώπιση ομοίων καταστάσεων κι όχι άνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νομίζω ότι όταν δίνονται λύσεις ο χρόνος που διαρκεί η δευτερομιλία
είναι πολύ λίγος. Είχε δίκιο προηγούμενα ο κ. Συντυχάκης που είπε ότι
ορισμένοι Υπουργοί έρχονται και λένε άλλα αντί άλλων στην πρωτομιλία τους.
Μετά βεβαίως, πώς να δευτερομιλήσεις; Δεν είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος
μέσα σ’ αυτούς γιατί, όπως είδατε, μίλησε επί της ουσίας.
Επί του προκειμένου, είχαμε πράγματι, κύριε Υπουργέ, καταθέσει
ερώτηση τον Μάιο. Κι άλλοι συνάδελφοι, είχαν καταθέσει. Η απάντησή σας
τον Ιούνιο ήταν ως τη διάθεση αντιμετώπισης του προβλήματος που σας
θέταμε και βεβαίως εγγράφως μας δηλώσατε ότι θα προχωρήσετε σε
νομοθετική ρύθμιση.
Ερχόμαστε, λοιπόν, όχι μόνο για να σας το υπενθυμίσουμε, αλλά και
να επισπεύσουμε τη λύση γιατί λήγει ο χρόνος μέσα στον οποίον έπρεπε να

έχουν γίνει οι κρίσεις. Αυτή ήταν η αιτία που ήρθαμε ξανά στην επίκαιρη κι όχι
για να σας ταλαιπωρήσουμε προφανώς.
Θα ήθελα να πω ότι η ασάφεια την οποία είχαμε επισημάνει τότε που
συζητήθηκε ο ν. 4487 έφερε αυτές τις παρανοήσεις και τα προβλήματα.
Ζητούμε, λοιπόν, για λόγους δικαιοσύνης να υπάρξει αναδιατύπωση
της επίμαχης διάταξης με τρόπο ώστε να λύνει και διαχρονικά το θέμα, να μην
χρειάζεται δηλαδή να έρθει άλλη ρύθμιση.
Είναι πάρα πολύ καλό που είπατε ότι θα αντιμετωπίσετε με το ίδιο
πνεύμα και τους απόφοιτους των άλλων τάξεων για τους οποίους μιλήσαμε,
καταταγέντες 1991 και 1992.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

(Χαράλαμπος

Αθανασίου):

Ευχαριστώ,

κύριε

Κεγκέρολγου. Συμψηφίσατε τον χρόνο με την προηγούμενη ερώτηση.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος.
Κύριε συνάδελφε, καταλαβαίνετε ότι η πρόθεση μας είναι να λύσουμε
αυτές τις στρεβλώσεις που προέρχονται από το παρελθόν και οφείλονται σε

κάποιες ασάφειες σε διατάξεις προηγούμενων νόμων. Εδώ είμαστε για να τα
επισημαίνουμε ένα-ένα και να ερχόμαστε να τα λύσουμε.
Σήμερα μπορώ να σας ανακοινώσω την οριστική επίλυση του
προβλήματος όσον αφορά την τάξη του 1990. Ομοίως γίνονται υπολογισμοί
στα Επιτελεία και στο Υπουργείο για να λυθεί και το παρεμφερές, όμοιο θα
έλεγα, πρόβλημα και της τάξης του 1991. Όπως ξέρετε το 1992 είναι το έτος
«διαχωριστική

γραμμή»

ανάμεσα

στους

παλιούς

και

τους

νέους

ασφαλισμένους. Επομένως μπορεί να προκύψουν και στελέχη της τάξης του
1992 που καταλαμβάνονται ακριβώς πάνω στο όριο από την αρνητική
πλευρά αυτών των ρυθμίσεων, που έχουν να κάνουν, όμως, περισσότερο με
τη σταδιοδρομική τους εξέλιξη και όχι με τα κοινωνικοασφαλιστικά τους
δικαιώματα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Σήμερα, λοιπόν, επιλύεται οριστικά αυτό το πρόβλημα για την τάξη του
1990 ΑΣΣΥ. Δεν ξέρω εάν το προλάβουμε, μπορεί να το προλάβουμε και
μέχρι την εισαγωγή προς ψήφιση του νομοσχεδίου. Αυτήν τη στιγμή το θέμα
είναι περισσότερο νομοτεχνικό, γιατί εξ όσων αντιλαμβάνομαι τα ζητήματα
που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις ίσως
εισαχθούν προς ψήφιση σε Επιτροπές και Ολομέλεια ακολούθως μαζί με το
νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις που
διέπουν το καθεστώς των προμηθειών στο Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως και να έχει το πράγμα, επικείμενη
είναι η νομοθετική ρύθμιση αυτού του προβλήματος που ορθώς επισημαίνετε
ότι χρήζει αντιμετώπισης και ασφαλώς σας αποδίδω και τη σχετική συμβολή
στην προσπάθεια επίλυσής του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ’ αυτού.
Όταν επικεντρωνόμαστε στην ουσία των προβλημάτων και τα επικοινωνούμε
μεταξύ μας ως εκπρόσωποι του Σώματος και ως Κυβέρνηση, νομίζω ότι
υπάρχει όλο το έδαφος και όλη η καλή διάθεση για να συνεννοηθούμε και να
λύνουμε πολλά από αυτά.
Ευχαριστώ και πάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαμπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ
και τους δυο σας.
Αυτή είναι η ουσία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να είναι σαφής, λιτός
και περιεκτικός, όπως έγινε τώρα. Βλέπετε ο συνολικός χρόνος των έντεκα
λεπτών ήταν μόνο εξίμισι λεπτά.
Εισερχόμαστε στην πρώτη με αριθμό 84/26-10-2020 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστου
Μπουκώρου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με
θέμα: «Εξαίρεση των αγροτικών περιοχών που επλήγησαν από τον κυκλώνα
Ιανό από την τηλεπισκόπηση της ερχόμενης άνοιξης».

