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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Αναφορά 1927/23-03-2022 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Χριστίνα
Αλεξοπούλου, με θέμα «Επίλυση προβλημάτων Αξιωματικών», σας γνωρίζω ότι το
ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι
κατετάγησαν τα έτη 1991, 1992 και 1993, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη,
η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων
στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Αναφορικά με την κατάργηση των ορίων ηλικίας ανάλογα με τον κατεχόμενο
βαθμό επισημαίνεται ότι, τα ζητήματα αποστρατείας των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων ρυθμίζονται πρωτίστως στους ν.2439/1996 (Α'219) και ν.3883/2010
(Α΄167), όπως σήμερα ισχύουν, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καθορίζεται από το
άρθρο 91 παρ.2 του ν.3883/2010. Παράλληλα, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των
στελεχών διέπεται κυρίως από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3865/2010 (Α'120) και του
ΠΔ 169/2007 (Α' 210).
Περαιτέρω, κατά τη συνδυαστική ανάγνωση τόσο των σταδιοδρομικών, όσο
και των συνταξιοδοτικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθίσταται δυνατή η
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας για την απολαβή πλήρους
σύνταξης, μέσω του καθεστώτος των Αξιωματικών που τίθενται Εκτός Οργανικών
Θέσεων (ΕΟΘ), αλλά και της δυνατότητας προσμέτρησης πλασματικών χρόνων
υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ν.2439/1996 με το
ν.4915/2022 (Α' 63), και ειδικότερα την προσθήκη της παρ.8Α στο άρθρο 21 αυτού,
ορίζεται ρητώς ότι οι Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη
πραγματικής υπηρεσίας, δεν καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους.
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Αντιθέτως, οι υπαγόμενοι Αξιωματικοί στο νομικό πλαίσιο του ν.3883/2010
(Α΄167), δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποστρατείας λόγω κατάληψης
του ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό, καθόσον δεν υφίσταται στο εν λόγω νομικό
πλαίσιο ρύθμιση αντίστοιχη του άρθρου 21 παρ.8 του ν.2439/1996 (Α'219).
Εντούτοις, παρέχεται και σε αυτούς η δυνατότητα υπαγωγής τους στο
καθεστώς των στελεχών ΕΟΘ μέχρι τη συμπλήρωση της πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας 35 ετών, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του προεκτεθέντος νομικού πλαισίου, η συντάξιμη
υπηρεσία, πέρα από πραγματική, διακρίνεται και σε πλασματική και ως τέτοια λογίζεται
υπό τον όρο καταβολής προβλεπόμενης εισφοράς, όταν απαιτείται:


Χρόνος αυξημένος στο διπλάσιο έως 5 έτη, που διανύθηκε σε

συγκεκριμένες μονάδες - υπηρεσίες του άρθρου 40 παρ.5α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210),
σύμφωνα με τις διατάξεις του αυτού άρθρου.


Χρόνος αυξημένος έως 3 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22

παρ.4 του ν.3865/2010 (Α΄120).
Πέραν

των

ανωτέρω,

ειδικότερα

για

τους

Αξιωματικούς

βαθμού

Συνταγματάρχη και Ταξιάρχου και αντίστοιχων των λοιπών Κλάδων, οι οποίοι
εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.14 του ν.2439/1996 (κρίση λόγω
35ετίας), στον προσφάτως ψηφισθέντα ν.4915/2022 (Α΄63) και ειδικότερα στο άρθρο
66 παρ.2 αυτού, προβλέφθηκε η αύξηση κατά 2 έτη των ορίων ηλικίας των υπόψη
βαθμών, από 58 σε 60 και από 59 σε 61 αντίστοιχα. Με δεδομένο ότι οι υπόψη
Αξιωματικοί κατατάσσονται στις ΕΔ από την ηλικία των 18 ετών, η κατάληψή τους από
το όριο ηλικίας συμβαίνει με τη συμπλήρωση περισσοτέρων των 40 ετών πραγματικής
υπηρεσίας και εκτιμάται ότι η αποστρατεία τους συνεπεία αυτού, δε δύναται να
στοιχειοθετηθεί ως αδικία.
Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των
αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση τυχόν αδικιών, εφόσον υπηρετούν την
αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου, εξαντλώντας για την
επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη αποστείλει προς το Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την
ακολουθούμενη πολιτική σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα, σχετικό
έγγραφο και τελούμε εν αναμονή περαιτέρω ενεργειών του, επί των τεκμηριωμένων
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προτάσεων μας για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης σε ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά ζητήματα, προς όφελος των στελεχών των ΕΔ.
Σε ό,τι αφορά στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε
Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, εκδόθηκε πρόσφατα σχετική
απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κατόπιν αυτού εξετάζεται το ζήτημα από τις
αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, ώστε να
διερευνηθεί η δυνατότητα επίλυσής του μέσω νομοθετικής ρύθμισης.
Τέλος σας γνωρίζω ότι, όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή
εξέλιξη, στην ιεραρχία και στις προαγωγές των στελεχών των ΕΔ εξετάζονται διεξοδικά
και σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, ενώ τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις επί του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υλοποιούνται μόνο κατόπιν στοιχειοθετημένης
υποβολής σχετικών προτάσεων εκ μέρους τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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