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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Σκοπείται η θεσμική ενδυνάμωση της διαδικασίας κατάρτισης, έγκρισης,
παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και ανασχεδιασμού του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (εφεξής Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.). Η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (εφεξής ΕΑΔ), ως η ανεξάρτητη αρχή με σκοπό την ενίσχυση της
διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών
οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημόσιων οργανισμών και την
πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και πράξεων
απάτης και διαφθοράς στη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και
οργανισμών, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα εκπόνησης, παρακολούθησης,
αξιολόγησης και ανασχεδιασμού του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 83 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Άρθρο 2: Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας των
αποσπάσεων υπαλλήλων σε γραφεία αντιπεριφερειαρχών και μετά τον ορισμό νέων,
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συγκατάθεσης του νέου αντιπεριφερειάρχη ως
προς τη συνέχιση των εν λόγω αποσπάσεων. Προς τούτο απαιτείται διαπιστωτική
πράξη του οικείου Περιφερειάρχη. Παράλληλα, προβλέπεται ρητώς, με σχετική
μεταβατική διάταξη, η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων των υπαλλήλων
που υπηρετούσαν στα γραφεία αντιπεριφερειαρχών, των οποίων η θητεία έληξε
συνεπεία του ορισμού νέων αντιπεριφερειαρχών.
Άρθρο 3: Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (Α’ 102), ώστε να
ενταχθούν στην υφιστάμενη Επιτροπή Κωδίκων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε
περίπτωση σύνταξης ενιαίου Κώδικα Κατάστασης δημοσίων και δημοτικών
υπαλλήλων, επιπλέον μέλη αρμόδια σε θέματα υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
Άρθρα 4 και 5: Προβλέπεται ο αποκλεισμός του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία επιλογής προϊσταμένου, τόσο στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και στους
Ο.Τ.Α., στην περίπτωση που λάβει στη συνέντευξη τελική μοριοδότηση μικρότερη
του 500.
Άρθρο 6: Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης θέσεων Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού μέσω των πινάκων επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ
του ιδίου φορέα ή άλλου.
Άρθρο 7: Στελεχώνεται, προς εκπλήρωση του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του, το
Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας
Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 8: Προβλέπεται ότι οι πίνακες κατάταξης των προσληπτέων μηχανικών από
την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. δυνάμει του
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άρθρου 131 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έχουν ισχύ για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή
τους.
Άρθρο 9: Ορίζεται ρητά η αναπλήρωση των τακτικών μελών της οικονομικής
επιτροπής των περιφερειών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τα
αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους.
Άρθρο 10: Προβλέπεται η σφράγιση του χώρου του καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της περ. α’ της παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 (Α’ 46), καθώς και η αναστολή της διαδικασίας
γνωστοποίησης για διάστημα εξήντα (60) ημερών.
Άρθρο 11: Ρυθμίζεται η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την παροχή
νομικής υποστήριξης στα αιρετά τους όργανα. Περαιτέρω, η νομική υποστήριξη προς
αιρετούς Ο.Τ.Α. παρέχεται και κατόπιν απώλειας του αξιώματός τους, λόγω
περάτωσης της θητείας τους, για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τον χρόνο
αυτής και κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 12: Προβλέπεται η συγκρότηση Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπαγόμενου στη
Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αποκλειστική αρμοδιότητα
τον έλεγχο νομιμότητας των Ο.Τ.Α. Προβλέπονται, επίσης, ο καθορισμός και η
κατανομή των οργανικών θέσεων του Τμήματος και η διαδικασία στελέχωσής του.
Άρθρο 13: Καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των δόσεων από τις ρυθμίσεις των
οφειλών των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 14: Τροποποιείται η υποπερ. i της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 202 του ν.
3463/2006 (Α’ 114), σχετικά με τη δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων
από τους δήμους και τους φορείς στους οποίους δύνανται να παρέχονται
επιχορηγήσεις. Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή
η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων και σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες
που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και έχουν την έδρα τους
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
Άρθρο 15: Εισάγονται ρυθμίσεις για τους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού και των νομικών τους προσώπων.
Άρθρα 16 και 17: Οι διατάξεις περί δαπανών και διάρκειας ισχύος του
προϋπολογισμού εφαρμόζονται και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις, αλλά και στις
δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.
Άρθρο 18: Παρέχεται έως τις 30.6.2022 δικαίωμα υποβολής δηλώσεων ορθών
στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών με
διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές
τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, οι δηλούντες υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη
που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι
την ημερομηνία της δήλωσης.
Άρθρο 19: Προβλέπεται η αντικατάσταση της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν.
2130/1993 (Α’ 62) σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.), η οποία είναι έως σήμερα χρονοβόρα, καθότι η ενημέρωση των
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αρχείων των δήμων από τους αρμόδιους για την είσπραξη του τέλους παρόχους
ηλεκτρικής ενέργειας δεν γίνεται με ενιαία διαδικασία και σε προκαθορισμένους
χρόνους.
Άρθρο 20: Συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και
αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του,
παρατείνεται έως τις 1.6.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Άρθρο 21: Συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και
αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του
παρατείνεται ως τις 1.6.2022 η προθεσμία για την παροχή διοικητικής υποστήριξης
που προβλέφθηκε με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Άρθρο 22: Παρατείνεται για το τρέχον έτος (2022), η δυνατότητα της απευθείας
διάθεσης πιστώσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων στους
συνδέσμους τους για την κάλυψη αποκλειστικά δράσεων πυροπροστασίας.
Άρθρο 23: Σκοπείται η άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε περιοχές που
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας κατά τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).
Άρθρο 24-28: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η εναρμόνιση του
νομοθετικού πλαισίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με τον ν. 4622/2019 (Α’ 133). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 104 του ν. 4622/2019, συστήνεται διυπουργικός κλάδος προσωπικού,
και ειδικότερα, ο Κλάδος ΠΕ Επιτελικών Στελεχών, για την υποστήριξη των ειδικών
λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18
του ν. 4622/2019. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών
θέσεων προσωπικού του εν λόγω κλάδου. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105
του ν. 4622/2019, οι προαναφερόμενες θέσεις καλύπτονται με διορισμό, κατόπιν
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, μετά την αποφοίτηση από τμήματα της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται κατά την τρίτη φάση σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., η
δημιουργία ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης των σπουδαστών/ριών για την
ένταξη στον Κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή
τους για την πλήρωση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.
Άρθρο 29: Προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες, που αφορούν πάσης φύσεως εργασίες
επισκευής – συντήρησης των εγκαταστάσεων και της υποδομής των Συνοριακών
Σταθμών, ασκούνται από τις οικείες αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Άρθρο 30: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του τρόπου διενέργειας της μεταφοράς και
μετάταξης του προσωπικού των καταργούμενων Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν.
4823/2021 (Α’ 136).
Άρθρο 31: Συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και
αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του
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παρατείνεται έως τις 30.6.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
δημοσίων συμβάσεων - για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης - με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση.
Άρθρο 32: Ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών,
στις οποίες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, συμμετείχαν αναπληρωματικά
μέλη, είναι νόμιμες.
Άρθρο 33: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται για λόγους ασφάλειας
δικαίου και προς αποφυγή της ύπαρξης επικαλυπτόμενων ή αντικρουόμενων
διατάξεων, που ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα, η κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 52
του ν. 4674/2020 (Α’ 53) σχετικά με τη νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής
αυτοδιοίκησης.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η εφαρμογή του σχεδίου αποτελεί εθνική δέσμευση, που διασφαλίζει τη
συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχει αναλάβει η χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Παράλληλα στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. υλοποιούνται προτεραιότητες που
αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και
στο πλαίσιο της διερεύνησης της κατάστασης του κράτους δικαίου και συναφείς
συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που έχουν αρμοδιότητες στον
τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως του Group of States against
Corruption (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Working Group on Bribery in
International Business Transactions (OECD WGB) του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του United Nations Office On Drugs and Crime
(UNODC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 2: Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία καθώς παρέχεται η δυνατότητα
στους νέους οριζόμενους αντιπεριφερειάρχες να συνεχίσουν τη συνεργασία με
προσωπικό, που διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Επίσης, αποφεύγονται
άσκοπες καθυστερήσεις, που θα προκαλούνταν αν απαιτούνταν η εκ νέου απόσπαση
του προσωπικού αυτού.
Άρθρο 3: Προκειμένου να υπάρχει ενιαία και αποτελεσματική επεξεργασία του
νομοθετικού πλαισίου τόσο για τους δημοσίους όσο και για τους δημοτικούς
υπαλλήλους, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για τη συμμετοχή των αρμοδίων επί
θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ στην εν λόγω Επιτροπή.
Άρθρα 4 και 5: Η προωθούμενη ρύθμιση απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί
η καταλληλότητα του υπαλλήλου, που είναι υποψήφιος για κατάληψη θέσης
ευθύνης. Δεδομένου ότι η δομημένη συνέντευξη αποτελεί ένα αντικειμενικό
κριτήριο, με το οποίο διαπιστώνονται τόσο οι γνώσεις του υπαλλήλου όσο και οι
επικοινωνιακές του δεξιότητες, οι ηγετικές του ικανότητες κ.λπ., επιβάλλεται ο
υποψήφιος να συγκεντρώνει τουλάχιστον τη βάση κατά την τελική μοριοδότηση.
Άρθρο 6: Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων πρέπει να
αξιοποιούνται οι σχετικοί πίνακες επιλαχόντων και ως εκ τούτου εξασφαλίζεται η
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ταχεία κάλυψη των ως άνω θέσεων με το εν λόγω προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα
εχέγγυα αξιοκρατίας και καταλληλότητας.
Άρθρο 7: Με το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 (Α’ 100), το Τμήμα Προστασίας Ζώων
Συντροφιάς και λοιπών Ζώων μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στη συνέχεια, βάσει του ν. 4830/2021 (Α’ 169) για την
ευζωία των ζώων συντροφιάς, το εν λόγω Τμήμα υπήχθη στη Διεύθυνση Οργάνωσης
και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο και έχει τη συνολική
ευθύνη για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, που αφορά στη μέριμνα για
τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Σημειώνεται ότι, η
αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος κρίνεται ως μείζονος σημασίας για την
εφαρμογή του προγράμματος «ΑΡΓΟΣ». Ως εκ τούτου παρίσταται επιτακτική ανάγκη
για την επαρκή στελέχωση του Τμήματος, τόσο με εξειδικευμένο προσωπικό ειδικού
κλάδου (π.χ. κτηνίατροι), όσο και με το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό, ώστε να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους σκοπούς του.
Άρθρο 8: Σκοπείται η σταδιακή στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) και η
αποτελεσματική αξιοποίηση των μηχανικών ανάλογα με τις ανακύπτουσες
πραγματικές ανάγκες.
Άρθρο 9: Με την τροποποίηση αυτή και κατ’ αναλογία των αντίστοιχων διατάξεων
που ισχύουν για τους δήμους, προβλέπεται ρητά η αναπλήρωση των τακτικών μελών
της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
από τα αναπληρωματικά μέλη. Κατά αυτό τον τρόπο διευκολύνονται οι συνεδριάσεις
της οικονομικής επιτροπής ειδικά στις νησιωτικές περιφέρειες, όπου παρέχεται η
δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, περιφερειακών συμβούλων από
διάφορες περιφερειακές ενότητες και όχι μόνο από την έδρα της περιφέρειας.
Άρθρο 10: Με την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της σφράγισης μόνο στον
οικονομικό φορέα, σε περίπτωση τριών παραβάσεων της περ. α’ της παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 180/1979 (Α’ 46), αποδυναμώνεται η εφαρμογή της ρύθμισης,
λόγω της άμεσης ανάληψης της αξιοποίησης του χώρου από άλλον οικονομικό
φορέα με τη διαδικασία της γνωστοποίησης. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η
αναστολή της διαδικασίας της γνωστοποίησης, που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ.
αρ. 16228/18.5.2017 (Β’ 1723) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
Άρθρο 11: Για λόγους ασφάλειας δικαίου, και προς άρση των ερμηνευτικών και
πρακτικών δυσχερειών, που έχουν διαπιστωθεί, η εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζει το
ζήτημα της νομικής υποστήριξης των αιρετών, δεδομένου ότι οι κοινές προβλέψεις
για αιρετούς και υπαλλήλους στο άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) προκαλούν
προβλήματα στην εφαρμογή της ρύθμισης. Με τη θέσπιση αυτοτελούς άρθρου για
τη νομική υποστήριξη των αιρετών, διασφαλίζεται η ευθεία εφαρμογή των οικείων
διατάξεων και, τελικώς, η αποτελεσματική παροχή νομικής υποστήριξης στους
αιρετούς των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 12: Η Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πέραν των
υπολοίπων αρμοδιοτήτων που ασκεί, υποχρεούται επί μία και πλέον δεκαετία να
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ασκεί μεταβατικά τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα να
προκαλείται πλήθος οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων. Ως εκ τούτου
αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην αποδοτική άσκηση του συνόλου των
αρμοδιοτήτων της, αλλά και ειδικότερα στην επιτυχή άσκηση εποπτείας και ελέγχου
νομιμότητας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Για αυτούς τους λόγους προβλέπεται η
συγκρότηση Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α., υπαγόμενου στη Διεύθυνση Διοίκησης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
Άρθρο 13: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη, καθόσον εξακολουθούν
να υφίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που
αποτέλεσαν το πραγματικό γεγονός εξαιτίας του οποίου απαιτήθηκε η θέσπιση των
διατάξεων αυτών, δηλαδή της επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής κατά τρία
(3) έτη και της εξόφλησης των δύο (2) ετήσιων δόσεων 2020 και 2021, η καταβολή
των οποίων είχε ανασταλεί, καθώς και της δόσης έτους 2022 από χρεωστικά
ανοίγματα των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 14: Διευρύνεται ο αριθμός των φορέων, που αναπτύσσουν πολιτιστική
δραστηριότητα και μπορούν να λάβουν επιχορήγηση από δήμο. Η διάταξη
εντάσσεται σε μια δέσμη μέτρων, που έχουν ληφθεί κατά το τελευταίο διάστημα για
την ουσιαστική στήριξη του πολιτισμού, δεδομένου ότι ο εν λόγω κλάδος έχει πληγεί
σημαντικά από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 15: Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται επιβεβλημένες, προκειμένου να
καταστεί δυνατή από τους δήμους, που αντιμετώπισαν δημοσιονομικά προβλήματα
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η κατάρτιση προϋπολογισμών για το
έτος 2022. Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της
πανδημίας, καθώς πέρα των αυξημένων δαπανών που καλούνται οι δήμοι να
πραγματοποιούν, έχουν μειωθεί τα ίδια έσοδά τους. Περαιτέρω η αύξηση του
ενεργειακού κόστους και η επιβολή από 1ης.1.2022 του τέλους ταφής των
απορριμμάτων δυσχεραίνει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των δήμων.
Επιπλέον, η πρόβλεψη περί δεσμευτικής εισήγησης της οικονομικής επιτροπής,
αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι δημοτικές αρχές δεν έχουν την
πλειοψηφία στα οικεία δημοτικά συμβούλια και για παρελκυστικούς και μόνο
λόγους ο δήμος αδυνατεί να καταρτίσει προϋπολογισμό και δεν μπορεί να ασκήσει
ομαλά τις αρμοδιότητές του προς όφελος των δημοτών.
Άρθρα 16 και 17: Με τις προτεινόμενες διατάξεις αίρονται οι ερμηνευτικές
αμφιβολίες σχετικά με την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων, που αφορούν στους
δήμους περί υποχρεωτικών δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού
τους από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης.
Άρθρο 18: Δεδομένου ότι η ευνοϊκή ρύθμιση για την υποβολή από τους δημότες
δηλώσεων για τα ορθά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους με διαγραφή όλων των
προτεινόμενων προστίμων, ολοκληρώθηκε στις 31.10.2020, παρίσταται ανάγκη
χορήγησης και άλλης ευκαιρίας για δήλωση εκ μέρους των ιδιοκτητών είτε των
τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, για όσους δεν υπέβαλαν δήλωση είτε των
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ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, για όσους υπέβαλαν ανακριβή
στοιχεία.
Άρθρο 19: Εισάγεται νέα διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.), μέσω της παροχής μιας σειράς από εναλλακτικές δυνατότητες
στα συμβαλλόμενα μέρη για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης.
Άρθρο 20: Την 1η.3.2022 κάθε δήμος όφειλε να είχε συστήσει και να είχε θέσει σε
λειτουργία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αυτό δεν κατέστη εφικτό για
ορισμένους εξ αυτών. Ως εκ τούτου, παρίσταται επιτακτική ανάγκη χορήγησης
σύντομης παράτασης.
Άρθρο 21: Κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της αποφυγής οποιουδήποτε
λειτουργικού κενού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, που ασκούνται μέχρι σήμερα,
μέσω του μέτρου αυτού. Για τους λόγους αυτούς, καθίσταται απαραίτητη η
προτεινόμενη ρύθμιση παράτασης της προθεσμίας μέχρι και τις 1.6.2022.
Άρθρο 22: Η ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης των απαιτούμενων προληπτικών δράσεων
για την αντιπυρική προστασία των δασών ενόψει της επικείμενης έναρξης της
αντιπυρικής περιόδου καθιστά απαραίτητη την αξιολογούμενη ρύθμιση και την
παράταση για το έτος 2022 της δυνατότητας απευθείας διάθεσης πιστώσεων από
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων στους συνδέσμους τους, για την
κάλυψη αποκλειστικά των δράσεων πυροπροστασίας.
Άρθρο 23: Η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών, που
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία,
χωρίς παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων δε. Για
τον λόγο αυτό αξιοποιούνται τα εργαλεία του ν. 4412/2016 (Α’ 147), που παρέχουν
τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης μιας επείγουσας και έκτακτης
κατάστασης.
Άρθρα 24-28: Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4622/2019 (Α’ 133) η δημιουργήθηκε η
ανάγκη του εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), η οποία καλείται να
ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις επιταγές του ανωτέρω νόμου. Η
αξιολογούμενη ρύθμιση καλύπτει το νομοθετικό κενό στην εκπαιδευτική διαδικασία
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., σε σχέση με την εκπαίδευση και αποφοίτηση των συγκεκριμένων
τριών ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών.
Άρθρο 29: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
4674/2020 (Α’ 53), η αρμοδιότητα χωροθέτησης, εγκατάστασης, κατασκευής και
συντήρησης των Συνοριακών Σταθμών ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών, μέσω της
Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προκειμένου να
επιταχυνθούν οι απαιτούμενες ενέργειες επισκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, η αρμοδιότητα συντήρησης των εγκαταστάσεων και της υποδομής
των Συνοριακών Σταθμών, της υλοποίησης των παρεμβάσεων για τη συμμόρφωση
της χώρας προς το κεκτημένο Schengen και την πλήρη εφαρμογή των σχετικών
Κανονισμών (ΕΕ), της διενέργειας των πάσης φύσεως επισκευών των εγκαταστάσεων
και της υποδομής των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η μέριμνα για την άρτια
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λειτουργία τους ανήκει στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα
χωρικά όρια αρμοδιότητας των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Συνοριακοί Σταθμοί.
Άρθρο 30: Η μη προώθηση της εν λόγω διάταξης συνεπάγεται την ύπαρξη
ρυθμιστικού κενού ως προς το ζήτημα του τρόπου διενέργειας της μεταφοράς και
μετάταξης του προσωπικού των καταργούμενων Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
Άρθρο 31: Συνεπεία της ανάγκης συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και
αντιμετώπισης των κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του,
υφίσταται ανάγκη παράτασης ως τις 30.6.2022 της δυνατότητας ανάθεσης από
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Άρθρο 32: Για λόγους ασφάλειας δικαίου, με την προτεινόμενη μεταβατική διάταξη
ορίζεται ότι συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών στις οποίες,
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σχεδίου νόμου, συμμετείχαν αναπληρωματικά
μέλη είναι νόμιμες.
Άρθρο 33: Κρίνεται αναγκαία η κατάργηση της εν λόγω διάταξης για λόγους
ασφάλειας δικαίου.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άρθρο 1: Αφορά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Άρθρο 2: Αφορά τους υπαλλήλους σε γραφεία αντιπεριφερειαρχών, καθώς και τους
αντιπεριφερειάρχες.
Άρθρο 3: Αφορά τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή Κωδίκων του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Άρθρο 4: Αφορά τους υποψηφίους προϊσταμένους οργανικών μονάδων.
Άρθρο 5: Αφορά τους υποψηφίους προϊσταμένους οργανικών μονάδων.
Άρθρο 6: Αφορά το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.
Άρθρο 7: Αφορά τους πολίτες της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι επιθυμούν να
μεταβιβάσουν κυριότητα επί των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 8: Αφορά τις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής
κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
Άρθρα 9 έως 32: Αφορά στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων που δύνανται να
στελεχώσουν το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης
και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνολο των δημοσίων
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα
χωρικά όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι οι Συνοριακοί Σταθμοί της χώρας,
στους Ο.Τ.Α α’ και β΄ βαθμού, στις οικονομικές επιτροπές των Ο.Τ.Α β΄ βαθμού και
τα μέλη αυτών, στους αιρετούς Ο.Τ.Α., στους αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων
για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που
προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19, στις κοινωφελείς επιχειρήσεις και στις
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δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), στους Ο.Τ.Α. α’
βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι οφειλέτες του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, στους Συνδέσμους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στο προσωπικό
των καταργούμενων Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Θεσσαλονίκης και
Βελλάς Ιωαννίνων, τους/τις σπουδαστές/στριες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), όσοι/ες αποφοιτούν επιτυχώς από το
ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε.
Επιτελικών Στελεχών, και έμμεσα στους πολίτες της επικράτειας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 2: παρ. 11α άρθρου 247 ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 3: περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26)
Άρθρο 4: περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, A’ 143)
Άρθρο 8: άρθρο 131 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)
Άρθρο 9: παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 10: παρ. 1 του άρθρου 1, περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979
(Α΄ 46), 7Α του άρθρου 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)
Άρθρο 12: παρ. A ́ του άρθρου 8, άρθρα 14, 19, παρ. 1 του άρθρου 14 και άρθρο 24
του π.δ. 135/2010 (Α ́ 228)
Άρθρο 13: άρθρο 179 του ν. 4764/2020 (Α’ 53)
Άρθρο 14: παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α’ 114)
Άρθρο 16: άρθρα 158 και 160 και παρ. 3 του άρθρου 260 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114)
Άρθρο 17: παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1069/1980 (Α’ 191), άρθρα 158 και 160 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114)
Άρθρο 18: παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), άρθρο 66 του ν.
4830/2021 (Α’ 169)
Άρθρο 19: παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), παρ. 1 του άρθρου 59
του ν. 4483/2017 (Α’ 107)
Άρθρο 20: άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.
4495/2017 (Α’ 167), άρθρο 43 ν. 4735/2020 (Α’ 197), παρ. 1 του άρθρου 376 του ν.
4700/2020 (Α’ 127), άρθρο 73 ν. 4745/2020 (Α’ 214), παρ. 1 άρθρου 96 του ν.
4842/2021 (Α΄190)
Άρθρο 21: άρθρα 95 και 205 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127)
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Άρθρο 22: παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4479/2017 (Α’ 97), άρθρο 247 του ν.
4798/2021 (Α’ 68)
Άρθρο 23: άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27)
Άρθρο 29: παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
Άρθρο 30: άρθρο 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136)
Άρθρο 31: άρθρο 106 ν. 4876/2021 (Α’ 251)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ
ένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Δεν υφίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση.

Οι
επιδιωκόμενοι
στόχοι
δεν
δύνανται
να
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και ανθρώπινων,
δεν εξυπηρετεί τους επιδιωκόμενους στόχους της
προωθούμενης ρύθμισης.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ ×

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
Άρθρα 24-28: Αξιοποιήθηκαν το θεσμικό πλαίσιο, η
λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και ο τρόπος
οργάνωσης και διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού
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i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

της γαλλικής École Nationale d’ Administration– ΕΝΑ, η
οποία αποτέλεσε το πρότυπο για την ίδρυση της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
όπως αποτυπώνεται και στον ιδρυτικό νόμο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
(ν. 1388/1983, Α΄ 113).

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση



8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Στόχος είναι να υλοποιηθούν
στοχευμένες παρεμβάσεις του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. κατά
λόγο αρμοδιότητας, ήδη από το στάδιο του
σχεδιασμού και της εκπόνησης, μέσω της
διαβούλευσης
και
της
συνεργασίας.
Παράλληλα, να αξιοποιηθούν στρατηγικές
προτεραιότητες λοιπών θεματικών τομέων
πολιτικής και δυνητικών συνεργειών τους με
τους στρατηγικούς στόχους του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., στο
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πλαίσιο της διαβούλευσης
εξειδίκευσης δράσεων.

και

της

Άρθρο 2: H εύρυθμη λειτουργία των γραφείων
των αντιπεριφερειαρχών, μέσω της συνέχισης
της συνεργασίας τους με προσωπικό, που
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση.
Άρθρο 3: Η ενιαία και αποτελεσματική
επεξεργασία του νομοθετικού πλαισίου τόσο
για τους δημοσίους όσο και για τους
δημοτικούς υπαλλήλους.
Άρθρο 4 και 5: H διασφάλιση της
καταλληλότητας του υπαλλήλου που είναι
υποψήφιος για κατάληψη θέσης ευθύνης.
Άρθρο 6: Η αξιοποίηση του πίνακα
επιλαχόντων για λόγους αξιοκρατίας και η
εξασφάλιση της ταχείας πλήρωσης των ως άνω
θέσεων με το εν λόγω προσωπικό προς άμεση
κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων
φορέων.
Άρθρο 8: H άμεση και αποτελεσματική
αντιμετώπιση
των
συνεπειών,
που
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 9 έως 32: α) Ενίσχυση ασφάλειας
δικαίου, β) διασφάλιση ομαλής και
απρόσκοπτης λειτουργίας Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού και γ) εξυπηρέτηση των πολιτών και
του δημοσίου συμφέροντος (αντιμετώπιση
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που
συνίσταται στη μείωση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19),
πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων του
κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών.
Άρθρο 1: Η εν λόγω θεσμική ενδυνάμωση, που
επιχειρείται με το άρθρο 1, ερείδεται στη
σημαντική συνεισφορά του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. στην
επίτευξη του δέκατου έκτου (16ου) Στόχου
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικότερα, ο 16ος Στόχος -
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Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοίαφορά στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνιών, οι οποίες θα
παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
καθώς και αποτελεσματικούς και υπεύθυνους
θεσμούς σε όλα τα επίπεδα, με στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Μεταξύ των κύριων
επιδιώξεών του, συγκαταλέγονται η προαγωγή
του κράτους δικαίου, η ουσιαστική μείωση
κάθε μορφής διαφθοράς και η ανάπτυξη
αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών
θεσμών σε όλα τα επίπεδα. Το Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., μέσω
της συνεκτικής και της πολυμερούς του
προσέγγισης, περικλείοντας δράσεις που
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στρατηγικών
στόχων της καταπολέμησης της διαφθοράς,
της ενίσχυσης της διαφάνειας, της
ακεραιότητας και της λογοδοσίας και της
διαρκώς αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των
πολιτών
αναμένεται
να
συμβάλει
μακροπρόθεσμα στην επίτευξη του εν λόγω
στόχου.
Άρθρα 24-28: Η αναβάθμιση του προσωπικού
της δημόσιας διοίκησης μέσω στοχευμένων
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
Άρθρα 7 έως 23, 29 έως 33: Η βιώσιμη
ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, ο
σεβασμός της αρχής της χρηστής και
αποτελεσματικής διοίκησης και η διασφάλιση
της ευημερίας των πολιτών.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η
συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
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Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα
υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Στόχος
Διασφαλίζεται η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που έχει
αναλάβει η χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης,
στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. υλοποιούνται οι προτεραιότητες, που
αναδεικνύουν οι ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τόσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και στο
πλαίσιο της διερεύνησης της κατάστασης του κράτους δικαίου.
Παρέχεται η δυνατότητα στους νέους οριζόμενους
αντιπεριφερειάρχες να συνεχίσουν τη συνεργασία με
προσωπικό, που γνωρίζει ήδη τα θέματα του γραφείου τους.
Επίσης, αποφεύγονται, άσκοπες καθυστερήσεις, που
προκαλούνται από τη διενέργεια νέων αποσπάσεων του αυτού
προσωπικού.
Προωθείται η ενιαία και συνεκτική επεξεργασία του
νομοθετικού πλαισίου τόσο για τους δημοσίους όσο και για
τους δημοτικούς υπαλλήλους, μέσω της πρόβλεψης για τη
συμμετοχή των αρμοδίων επί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ στην
αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Διασφαλίζεται η καταλληλότητα του υπαλλήλου που είναι
υποψήφιος για κατάληψη θέσης ευθύνης, μέσω της
πρόβλεψης ελάχιστης επίδοσης για τη συνέχεια της
διαδικασίας μετά τη συνέντευξη.
Διασφαλίζεται η καταλληλότητα του υπαλλήλου που είναι
υποψήφιος για κατάληψη θέσης ευθύνης σε ΟΤΑ, σε
εναρμόνιση με το οικείο προς αναθεώρηση πλαίσιο του
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, δυνάμει του άρθρου 4
Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η κάλυψη θέσεων Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού μέσω των πινάκων επιλαχόντων
προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ του ιδίου φορέα ή
άλλου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται η αξιοκρατική
επιλογή του προσωπικού και η ταχεία πλήρωση των θέσεων
προς κάλυψη αναγκών των ενδιαφερομένων φορέων.
Ρυθμίζεται το ζήτημα της στελέχωσης του Τμήματος
Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά τη
μεταφορά του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και
λοιπών Ζώων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 1 του π.δ.
40/2021 (Α’ 100) και την ένταξή του βάσει του νόμου 4830/2021
(Α’ 169) στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του
Υπουργείου Εσωτερικών. Ορίζεται, επίσης ο τρόπος με τον
οποίο πληρώνονται οι προβλεπόμενες θέσεις, ενώ παρέχεται η
δυνατότητα να προΐστανται στο Τμήμα, εκτός των διοικητικών
υπαλλήλων, και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής.
Σκοπείται η σταδιακή στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.ΕΤ.Α.Α.) ΑΕ.
Κατ’ αναλογία των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν για τους
δήμους, προβλέπεται ρητά η αναπλήρωση των τακτικών μελών
της οικονομικής επιτροπής περιφερειών σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος από τα αναπληρωματικά μέλη. Με τον
τρόπο αυτό διευκολύνονται οι συνεδριάσεις της οικονομικής
επιτροπής ειδικά στις νησιωτικές περιφέρειες όπου παρέχεται
η δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, περιφερειακών
συμβούλων από διάφορες περιφερειακές ενότητες και όχι μόνο
από την έδρα της περιφέρειας.
Αντιμετωπίζεται η καταστρατήγηση της διαδικασίας επιβολής
κυρώσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω
της άμεσης ανάληψης της διαχείρισης του χώρου από άλλον
οικονομικό φορέα με τη διαδικασία της γνωστοποίησης.
Ρυθμίζεται η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την
παροχή νομικής υποστήριξης στα αιρετά τους όργανα.
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Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Περαιτέρω, η νομική υποστήριξη προς τους αιρετούς των Ο.Τ.Α.
παρέχεται και κατόπιν απώλειας του αξιώματός τους, λόγω
περάτωσης της θητείας τους, για αδικήματα που διαπράχθηκαν
κατά τον χρόνο αυτής και κατά την ενάσκηση των καθηκόντων
τους.
Σκοπείται ο έλεγχος νομιμότητας των Ο.Τ.Α., με τη συγκρότηση
και την πλήρη στελέχωση Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α., το οποίο
θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας
των πράξεών τους, αλλά και των νομικών προσώπων τους.
Καθορίζεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης
του έτους 2022, η οποία είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των
Ο.Τ.Α., εν μέσω της λήψης μέτρων κατά της πανδημίας.
Διευρύνεται ο αριθμός των φορέων που αναπτύσσουν
πολιτιστική δραστηριότητα και μπορούν να λάβουν
επιχορήγηση από δήμο και απλοποιούνται οι σχετικές
διαδικασίες. Η διάταξη εντάσσεται σε μια δέσμη μέτρων που
έχουν ληφθεί για την ουσιαστική στήριξη του πολιτισμού, λόγω
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι
οποίες έπληξαν, μεταξύ άλλων, και το πεδίο της πολιτιστικής
κίνησης και ανάπτυξης.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση προϋπολογισμών για το έτος 2022 των δήμων της
χώρας, που έχουν περιέλθει σε κατάσταση δημοσιονομικής
δυσχέρειας. Λόγω των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και των αυξημένων δαπανών που
καλούνται οι δήμοι να πραγματοποιούν, έχουν μειωθεί τα ίδια
έσοδά τους. Περαιτέρω η αύξηση του ενεργειακού κόστους και
η επιβολή από 1.1.2022 του τέλους ταφής των απορριμμάτων
επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των δήμων και
οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών που θα πρέπει να
καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα των υπηρεσιών οδηγεί σε
υπέρογκες αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών, οι οποίες θα
επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους προϋπολογισμούς των
δημοτών. Επιπλέον, η πρόβλεψη περί δεσμευτικής εισήγησης
της οικονομικής επιτροπής, αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις
εκείνες όπου οι δημοτικές αρχές δεν διαθέτουν την πλειοψηφία
στα οικεία δημοτικά συμβούλια και για παρελκυστικούς και
μόνο λόγους ο δήμος αδυνατεί να καταρτίσει προϋπολογισμό
και να ασκήσει ακώλυτα τις αρμοδιότητές του προς όφελος των
πολιτών.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αίρονται οι αμφιβολίες περί
αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων περί δαπανών και
διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις κοινωφελείς
επιχειρήσεις των δήμων.
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Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, αίρονται οι αμφιβολίες περί
αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων περί υποχρεωτικών
δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού τους από
τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.
Παρέχεται έως τις 30.6.2022, δικαίωμα υποβολής δηλώσεων
ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της
χρήσης ακινήτου δημοτών με διαγραφή του συνόλου των
προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών
μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν
τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε
είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από
1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20 % επί
του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών
μέτρων αυτού του διαστήματος.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται νέα διαδικασία
έκδοσης των βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.),
ώστε να μην κωλύεται η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων
μέσω της πρόβλεψης μιας σειράς από εναλλακτικές επιλογές
ως προς την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης.
Παρατείνεται ως τις 1.6.2022, συνεπεία της ανάγκης συνεχούς
επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του, η
προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης
(Υ.ΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν.
3852/2010 (Α’ 87).
Παρατείνεται ως τις 1.6.2022, συνεπεία της ανάγκης συνεχούς
επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του η
προθεσμία για την παροχή διοικητικής υποστήριξης που
προβλέφθηκε με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) σε
δήμους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας από τον δήμο της
έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ή από άλλο εγγύτερο δήμο,
με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού,
προκειμένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που
αποδόθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.
Παρατείνεται και για το τρέχον έτος 2022, η δυνατότητα της
απευθείας διάθεσης πιστώσεων από τους κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους των δήμων στους συνδέσμους τους για την
κάλυψη αποκλειστικά δράσεων πυροπροστασίας, με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και
κατόπιν γνώμης του αρμοδίου οργάνου της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Σκοπείται η άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε
περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής
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Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27
Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

κινητοποίησης πολιτικής προστασίας κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), μέσω της παροχής στους
οικείους ΟΤΑ των αναγκαίων προς τούτο μέσων.
Σκοπός είναι να οριστούν οι τρεις φάσεις σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), με
στόχο την ενσωμάτωση του ειδικού προγράμματος
εκπαίδευσης των σπουδαστών/στριών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την
ένταξη στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών στην τρίτη φάση
σπουδών.
Στόχος είναι να οριστεί ο τρόπος καθορισμού του αριθμού των
σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής σειράς που πρόκειται να
παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα και να τοποθετηθούν
στις αντίστοιχες προκηρυσσόμενες θέσεις του κλάδου ΠΕ
Επιτελικών Στελεχών.
Στόχος είναι η εξειδίκευση της τρίτης φάσης της εκπαίδευσης
στην ΕΣΔΔΑ, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το ειδικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/στριών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για
την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.
Στο άρθρο 27 ορίζεται ο τρόπος αποφοίτησης των σπουδαστών
που παρακολουθούν τα ειδικό πρόγραμμα.
Με το άρθρο 28 προσδιορίζονται η διαμόρφωση του τελικού
βαθμού αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ και ο τρόπος διορισμού
των σπουδαστών που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.
Προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες που αφορούν πάσης φύσεως
εργασίες επισκευής – συντήρησης των εγκαταστάσεων και της
υποδομής των Συνοριακών Σταθμών ασκούνται από τις οικείες
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Η αρμοδιότητα για τη
χωροθέτηση, εγκατάσταση και κατασκευή των Συνοριακών
Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τον καθορισμό των πρότυπων
τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας για τη
συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το κεκτημένο
Schengen και την πλήρη εφαρμογή, των σχετικών Κανονισμών
(ΕΕ) καθώς και των απαιτήσεων των υπόλοιπων υπηρεσιών που
δραστηριοποιούνται εντός των Συνοριακών Σταθμών
εξακολουθεί να ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών.
Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του τρόπου διενέργειας της
μεταφοράς
και μετάταξης του
προσωπικού
των
καταργούμενων Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 241 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).
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Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Παρατείνεται ως την 31η.3.2022, συνεπεία της ανάγκης
συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και αντιμετώπισης των
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των μεταλλάξεών του,
η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό
COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.
Ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής των
περιφερειών, στις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
σχεδίου νόμου συμμετείχαν αναπληρωματικά μέλη, είναι
νόμιμες.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται για λόγους
ασφάλειας δικαίου και προς αποφυγή της ύπαρξης
επικαλυπτόμενων ή αντικρουόμενων διατάξεων, που
ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα, η κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου
52 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) σχετικά με τη νομική υποστήριξη
των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ENOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΜΕΣΑ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

×

Μείωση δαπανών

×

Εξοικονόμηση
χρόνου

×

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

×

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

×

×

97

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

×

×

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

×

×

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

×

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, η διασφάλιση της ομαλής
και απρόσκοπτης λειτουργίας Ο.Τ.Α., η βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των
Ο.Τ.Α, η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα

×

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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Από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 12, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Από την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 18, προκαλείται μείωση εσόδων των
προϋπολογισμών των δήμων (μη είσπραξη προστίμων, διαγραφή τελών κ.λπ.), η οποία αναμένεται να
αναπληρωθεί από τα έσοδα που προκύπτουν από τη δήλωση των πρόσθετων τετραγωνικών.
Από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 20 έως 33, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙ
Α
ΔΙΟΙΚΗΣ
Η,
ΔΙΑΦΑΝΕ
ΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Αναγνώρισ
η/
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής
/
αντιστάθμι
σης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝ
ΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιώ
ν
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά
πρόσωπα αυτών.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν υφίστανται.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από
22.

την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή
από τους συναρμόδιους Υπουργούς

23.



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες



Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
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Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Αριθμός
συμμετασχόντων

49

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

0

Ουδέν σχόλιο υιοθετήθηκε για
Σχόλια
που
δεν τους κάτωθι λόγους:
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
Επί της μη υιοθέτησης των
επαρκούς αιτιολόγησης) σχολίων της διαβούλευσης βλ.
αναλυτικά κατωτέρω στην κατ’
άρθρον αξιολόγηση σχολίων

Αριθμός
συμμετασχόντων

49

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

0

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
Ουδέν σχόλιο υιοθετήθηκε για
(συμπεριλαμβανομένης
τους κάτωθι λόγους:
επαρκούς αιτιολόγησης)
Επί του άρθρου 1: τα
περισσότερα
σχόλια που
υπεβλήθησαν
αφορούσαν
άλλες
διατάξεις
του
νομοσχεδίου. Τα σχετικά με τη
διάταξη αυτή κρίθηκε πως δεν
εξυπηρετούν το σκοπό της
διάταξης.
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Επί του άρθρου 2: τα σχόλια
που υπεβλήθησαν στο εν λόγω
άρθρο αφορούν επί της ουσίας
την προωθούμενη διάταξη του
άρθρου 50 και ως εκ τούτου,
δεν τίθεται ζήτημα υιοθέτησης
αυτών ως προς το εν λόγω
άρθρο 2.
Επί του άρθρου 3: βλ. ομοίως
ως άνω άρθρο 2
Επί του άρθρου 4: δεν είναι
δυνατή η υιοθέτηση των
υποβληθέντων σχολίων, τα
οποία εισηγούνται επί της
ουσίας τη μη ύπαρξη βάσης
στη δομημένη συνέντευξη
καθόσον το ελάχιστο επίπεδο
επάρκειας και καταλληλότητας
του
αξιολογουμένου
υπαλλήλου
δύναται
να
εξασφαλισθεί
μέσω
της
θέσπισης
μιας
ελάχιστης
βάσης.
Επί του άρθρου 5: βλ. ομοίως
ως άνω άρθρο 4.
Επί του άρθρου 6: ουδέν
σχόλιο υποβλήθηκε

Επισυνάπτεται αναλυτική έκθεση διαβούλευσης:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0 και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Το Σ/Ν αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 24.02.2022 και ώρα 23.30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 03.03.2022 και ώρα 23.30
Δικτυακός τόπος Ανάρτησης : www.opengov.gr
Συνεργασία με άλλα Yπουργεία / Yπηρεσίες: - Εσωτερικών και Οικονομικών
ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΘΡΩΝ: 8
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 49
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
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28 Φεβρουαρίου 2022, 10:57 (Άρθρο 1)
Δεν φαίνεται να υπάρχει καμμία πρόβλεψη για καταπολεμηση της διαφθορας. Συγκεκριμένα θα περίμενα να δώ:
-μηχανισμό χειρισμού καταγγελιών και προστασίας καταγγέλοντων
-τεκμηρίωση ενεργειων διερεύνησης και αποτελέσματος
-μέτρα σε περίπτωση που οι καταγγελίες αποδειχθούν βάσιμεςΕνα σημαντικό κομμάτι θα πρέπει να αφορά την
διερεύνηση δικαστικών αποφάσεων ειδικά όταν αυτές
-συστηματικά κάνουν το άσπρο μαύρο, κατα παράβαση νόμων, διεθνών συνθηκών και κοινής λογικής
-αυτές οι αποφάσεις είναι συστηματικά υπέρ συγκεκριμένων διαδίκωνΚαι φυσικά αν θέλουμε διαφάνεια πρέπει
να υποχρεώνουμε τις δικαστικές αποφάσεις να αναφέρονται αναλυτικά στα επιχειρήματα ΚΑΙ των 2 πλευρών και
να εξηγούν γιατι πείστηκαν απο του ενός και όχι του άλλου.

27 Φεβρουαρίου 2022, 13:03 (Άρθρο 3)
Οκ
3 Μαρτίου 2022, 12:40 (Άρθρο 4)
Η συνέντευξη κατά τη γνώμη μου είναι εάν κάποιος είναι ικανός ή δεν είναι ικανός για τη θέση του προϊστάμενου
και όχι τα μόρια της να καλύπτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
2 Μαρτίου 2022, 08:09 (Άρθρο 4)
H αναγκαιότητα στελέχωσης με προϊσταμένους που πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εύρρυθμη
λειτουργία υπηρεσιών του δημοσίου τομέα χρήζει αξιολογικών κριτηρίων με αναλογικότητα. Η βαρύτητα
μεταπτυχιακών τίτλων φαίνεται ότι υποβιβάζεται σε σχέση με τη συνέντευξη. Η διασφάλιση αντικειμενικότητας
(και αδιαβλητότητας) στη διαδικασία της συνέντευξης δεν προσδιορίζεται επαρκώς. Επιπροσθέτως, η
μοριοδότηση της συνέντευξης φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη από αυτή των πτυχίων-μεταπτυχιακών.

28 Φεβρουαρίου 2022, 10:46 (Άρθρο 4)
Το δημόσιο έχει ανάγκη από προσωπικό με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιότητες και όχι από προσωπικό με
καλές διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. Για παραγωγικό δημόσιο με υψηλού επιπέδου παρεχόμενες
υπηρεσίες θα έπρεπε προσόντα όπως η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών να μην υποτιμούνται σε σχέση με
τη συνέντευξη. Είναι αδιανόητο η συνέντευξη να λαμβάνει περισσότερα μόρια από το διδακτορικό. Το μήνυμα
που διαχέεται στους υπαλλήλους είναι να μην προσπαθούν για την πνευματική τους ανέλιξη αλλά να τους
ενδιαφέρουν μόνο οι καλές και σωστές δημόσιες σχέσεις και να προσπαθούν για την πρόσβαση στις επιτροπές
κρίσης και όχι για την προσωπική και επαγγελματική τους κατάρτιση. Πολύ κρίμα για το ίδιο το δημόσιο τελικά
που μας επιστρέφει σε καιρούς που ο διορισμός και η ενδοϋπηρεσιακή εξέλιξη ήταν θέμα καλών γνωριμιών και
μέσου.
26 Φεβρουαρίου 2022, 15:47 (Άρθρο 4)
Αν δεν κάνω λάθος , ένας ο οποίος κατέχει θέσης Προϊσταμένου και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί σύντομα (σε
1 έτος), δεν μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία για επιλογή θέσης ευθύνης.
Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί νομοθετικά ότι ένας που κατέχει θέση ευθύνης και σε 2 έτη πρόκειται να
συνταξιοδοτηθεί (κατά υπ. δήλωση του) , δεν χάνει τη θέση του και δεν συμμετέχει σε διαδικασίες επιλογής
Προϊσταμένου.
Η θέση του δεν μπαίνει στην επιλογή μέχρι να συνταξιοδοτηθεί.
3 Μαρτίου 2022, 20:24 (Άρθρο 5)
Για να λειτουργήσουν σωστά οι υπηρεσίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, θα πρέπει να εργαστούν σωστά οι
υπάλληλοι κι οι προϊστάμενοί τους και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
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Γι’ αυτό προτείνω να επανέλθουν οι παρ. 7, 8, 9, 10, 12 και 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943 /1991, που, δυστυχώς,
καταργήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν. 4210/2013 !Με μια μόνο διαφορά: Το πρόστιμο στους ταλαιπωρημένους
πολίτες να το καταβάλλουν οι αδιάφοροι υπάλληλοι κι όχι η Πολιτεία.
28 Φεβρουαρίου 2022, 08:15 (Άρθρο 5)
Η μοριοδότηση που θα προκύπτει από τη συνέντευξη :1)θα πρέπει να προστίθεται στις υπόλοιπες τρεις(3) ομάδες
κριτηρίων διαφορετικά ακυρώνεις έναν υπάλληλο που έχει τυπικά προσόντα ,αξιολογείται, διαθέτει εργασιακή
εμπειρία και στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης δίνοντας μόνο βαρύτητα στη συνέντευξη θέτοντας βάση αλλά
και τον ίδιο το νόμο που ορθά τα διαχώρισε θέτοντας ποσοστό επί των κριτηρίων.
2)Η υποκειμενική άποψη των μελών των συμβουλίων σε ένα αντικείμενο που ίσως δε θα γνωρίζουν (φορείς με
ιδιαίτερο αντικείμενο π.χ. Ωδεία, σχολές χορού κτλ) και αναφέρομαι στο α’ σκέλος της συνέντευξης, τους δίνει τη
δυνατότητα να αποκλείουν έναν υπάλληλο από την περαιτέρω διαδικασία. Συμπερασματικά πρέπει να
καταργηθεί η βάση στη συνέντευξη.
3 Μαρτίου 2022, 11:10 (Άρθρο 7)
Η Ελληνική πολιτεία με την αμέριστη συνδρομή των ΟΤΑ παραβιάζει συστηματικά το άρθρο 17 του Συντάγματος
για την προστασία της ιδιοκτησίας, με την κατ’ ουσίαν άρνηση χορήγησης των βεβαιώσεων μη οφειλής ΤΑΠ, εντός
ευλόγου, σύμφωνα με το νόμο, χρονικού διαστήματος, θέτοντας κατ’ ουσίαν εκτός συναλλαγής ακίνητα για
μεγάλο χρονικό διάστημα με επιζήμια αποτελέσματα για τους ιδιοκτήτες. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, όποιος
κατάλαβε, κατάλαβε. Ερωτάσθε ισχύει ή όχι ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) ? Προβλέπει το
άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2690/1999, άμεση χορήγηση βεβαιώσεων και όλως εξαιρετικώς 10ήμερη προθεσμία ?
Συνιστά η μη χορήγηση εντός των ανωτέρω προθεσμιών παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας ? Η παρούσα διάταξη
αποτελεί ομολογία αποτυχίας και παραβιάσεως των νόμων από αυτούς που τους θεσπίζουν και έχουν
υποχρέωση να τους εφαρμόζουν.
3 Μαρτίου 2022, 10:52 (Άρθρο 4)
Ο μοναδικός λόγος που υπάρχει το συγκεκριμένο προς ψήφιση άρθρο είναι ότι η Πολιτεία αντιλήφθηκε ότι η
αδυναμία / ανικανότητα των Δήμων να εκδώσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις μη οφειλής Τ.Α.Π. σε εύλογο
χρόνο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις συναλλαγές. Αυτό όμως που διαφαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί είναι
ότι με το συγκεκριμένο άρθρο δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα, αντίθετα δημιουργεί νέα προβλήματα στις
συναλλαγές.
1) Εσφαλμένα η Πολιτεία φαίνεται να πιστεύει ότι συναλλαγές ίσον μόνο αγοραπωλησίες. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ
απολύτως πρόβλεψη σχετικά με όλων των ειδών τις μεταβιβάσεις πλην των αγοραπωλησιών. Δηλαδή σε γονικές
παροχές – δωρεές – τροποποιήσεις συστάσεων οριζοντίου ιδιοκτησίας – ανταλλαγές – διανομές κ.λπ. και με τις
«ευλογίες» της Πολιτείας θα συνεχίσει η ίδια ακριβώς προβληματικότατη κατάσταση.
2) Στις αγοραπωλησίες στην περίπτωση που ο Δήμος δεν εκδίδει τη σχετική βεβαίωση εντός 3 ημερών (εδώ και
αρκετούς μήνες εκδίδονται κατά Μ.Ο. σε δύο μήνες!) υποχρεώνει τον πωλητή να καταβάλλει εγγύηση για
αβέβαιη και μη εκκαθαρισμένη οφειλή ποσό ανάλογο με την αξία πώλησης του ακινήτου, το οποίο δημιουργεί
επιπλέον γραφειοκρατία, επιπλέον ανασφάλεια στη συναλλαγή και επιπλέον αυξάνει τα έξοδα του πωλητή για
την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς οφείλει δεν οφείλει θα πρέπει να καταβάλλει. Άλλως
σύμφωνα με το σχετικό προς ψήφιση άρθρο μπορεί ο αγοραστής να καταβάλλει τη σχετική εγγύηση, το οποίο
πέραν των ανωτέρω, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στη συναλλαγή καθώς γεννώνται ζητήματα πιθανής
αναδοχής χρέους και καταβολής Τελών Χαρτοσήμου και γενικά δημιουργεί μια αβεβαιότητα ως προς το ποιος
ευθύνεται
για
τι
και
πως
διασφαλίζεται
σχετικά.
Αν πρόθεση της Πολιτείας είναι όντως η διευκόλυνση των συναλλαγών η πραγματική λύση είναι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
της συγκεκριμένης βεβαίωσης από τα συμβόλαια ή έστω σε περίπτωση αδυναμίας / ανικανότητας του Δήμου για
την άμεση έκδοσή της να αντικαθίσταται από μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχει υποβάλλει τη σχετική
αίτηση στον αρμόδιο Δήμο. Αν πάλι κριθεί ότι η καταβολή εγγύησης είναι μονόδρομος, τότε αυτή θα πρέπει να
καταβάλλεται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου [με οποιαδήποτε ιδιότητα, π.χ. πωλητή ή δωρητή ή
παρέχοντα γονέα κ.λπ.] και ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στον αρμόδιο – δικαιούχο Δήμο, χωρίς σχετική ανάμειξη του συμβολαίου.
2 Μαρτίου 2022, 20:41 (Άρθρο 7)
Θα ξεκινήσω υπενθυμίζοντας τι σημαίνει το ακρωνύμιο ΕΝΦΙΑ: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Υπενθυμίζω
επίσης ότι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) είχε καταργηθεί με το 44 παρ. 3 του Ν. 4262/2014 ακριβώς για
τον λόγο ότι το αντίστοιχο τέλος ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ στον ΕΝΦΙΑ και αυτό ήταν μία δίκαιη, αν και πρόσκαιρη,
νομοθέτηση, καθώς λίγα χρόνια αργότερα οι Δήμοι απαίτησαν την επαναφορά του ΤΑΠ, αφού αυτό μεταφράζεται
σε έσοδα για τα ταμεία τους. Επανήλθε λοιπόν το ΤΑΠ μετά Βαΐων και κλάδων, χωρίς όμως αντίστοιχα να μειωθεί
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κατά το ανάλογο ποσό ο ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα να μιλάμε για έναν παράνομο πια φόρο (φόρος είναι και το
τέλος), καθώς φορολογείται το ακίνητο δύο φορές για τον ίδιο λόγο. Δεν φτάνει όμως αυτό αλλά οι Δήμοι
επανήλθαν με άγριες διαθέσεις και προκειμένου να εκδώσουν την πολυπόθητη βεβαίωση, ώστε να καταστεί
δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου, απαιτούν την προσκομιδή χίλιων δυο δικαιολογητικών (που δεν ζητούσαν
προηγουμένως), έχουν εφαρμόσει διαδικασίες δύσκολες (που δεν ίσχυαν πριν), ορίζουν αυθαιρέτως ως χρόνο
λήξης της βεβαίωσης τον έναν ή τους 2 μήνες, ενώ κατά νόμον η βεβαίωση ισχύει μέχρι το τέλος του έτους για το
οποίο εκδίδεται αλλά και συνηθίζουν να χρεώνουν και να εισπράττουν (παρανόμως) και οφειλές των πολιτών
από άλλες αιτίες, άσχετες με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, προκειμένου να εκδώσουν την αιτούμενη βεβαίωση.
Μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη αυθαιρεσία, η οποία φυσικά δεν απασχόλησε όλον αυτόν τον καιρό κανέναν εκ
των αρμοδίων. Αλλά ούτε μόνον αυτό φτάνει, καθώς σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η
ανικανότητα των δημοτικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν στο έργο της έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής
ΤΑΠ, με αποτέλεσμα οι βεβαιώσεις πολλές φορές να εκδίδονται μήνες μετά από την κατάθεση της σχετικής
αίτησης και να βραχυκυκλώνουν τις διαδικασίες μεταβίβασης των ακινήτων, λήγοντας εν τω μεταξύ άλλα
δικαιολογητικά που εκδόθηκαν με ανάλογο κόπο. Μετά τα παραπάνω, αντί να νομοθετηθεί η κατάργηση του
παράνομου νόμου, αντί έστω να νομοθετηθεί υποχρέωση των Δήμων να εκδίδουν εντός 3 ημερών τη σχετική
βεβαίωση (δική τους υποχρέωση είναι)αλλιώς να μεταβιβάζεται το ακίνητο νομίμως χωρίς αυτήν, κάποιος νους
συνέλαβε την καταπληκτική ιδέα, προκειμένου να καλυφθεί η ανικανότητα των Δήμων (ακόμα και να
εισπράττουν χρήματα) και να προχωρούν γρηγορότερα (το γρήγορα απέχει έτη φωτός για πολλούς και διαφόρους
λόγους) οι συναλλαγές που αφορούν τη μεταβίβαση ακινήτων, να καταθέτει ο άμοιρος πολίτης (μέσω του
Συμβολαιογράφου!) ΠΡΙΝ την υπογραφή του συμβολαίου εγγύηση στον Δήμο ποσό που αντιστοιχεί στο 3 τοις
χιλίοις επί της αξίας πώλησης του ακινήτου (τις άλλες μορφές μεταβίβασης πχ γονικές παροχές / δωρεές εν ζωή
δεν τις γνωρίζει ο νομοθέτης φαίνεται), προκειμένου 3 μήνες ΜΕΤΑ την υπογραφή του συμβολαίου, να
αποφασίσει ο Δήμος ΑΝ υπάρχουν οφειλές του πολίτη (που αφορούν την 5ετία) και να προβεί στη σχετική
εκκαθάριση. Ουδείς σκέφθηκε ότι η παραπάνω ρύθμιση είναι ξεκάθαρα και απολύτως αντισυνταγματική; Και σε
τι εξυπηρετεί η εμπλοκή του Συμβολαιογράφου στην εφαρμογή μιας παράνομης και αντισυνταγματικής
διαδικασίας; Δεν πρόκειται να προσδώσει νομιμότητα, παρά μόνο να εξευτελίσει περαιτέρω τον θεσμό της
προληπτικής δικαιοσύνης (που είναι ο συμβολαιογράφος σε αυτήν τη χώρα). Η δε πρόβλεψη στην υπό ψήφιση
διάταξη ότι μπορούν οι Δήμοι να εκδώσουν εντός 3 ημερών τη βεβαίωση, ενώ θα έχουν την ευχέρεια να
εισπράττουν παρανόμως εγγύηση από τον πολίτη, μόνο ως αστείο μπορεί να θεωρηθεί (δεν το κάνουν ούτε τώρα
που δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα). Το ίδιο και η πρόβλεψη ότι το ΔΣ κάθε Δήμου θα έχει τη δυνατότητα να
αποφασίζει την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της
κυριότητας των ακινήτων του οικείου Δήμου, αντί να εισπράττει προκαταβολές από τον πολίτη μέσω του
Συμβολαιογράφου, όχι μόνο γιατί δεν θα έχει κανέναν λόγο να το κάνει αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι, τα
μέλη όποιου ΔΣ υπερψηφίσουν μια τέτοια αποφαση,απλούστατα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη
κατηγορούμενοι
για
την
τέλεση
του
αδικήματος
της
απιστίας
στην
υπηρεσία.
Τελειώνοντας, για να μην κοροϊδευόμαστε -και για να μην μπω σε περιπτωσιολογία για τους λόγους που η υπό
ψήφιση διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στην πράξη, με την οποία προφανώς ο νομοθέτης δεν έχει επαφή
(πχ συμβόλαια με δάνεια, οφειλές σε ΕΦΚΑ, Δημόσιο κ.α.): 1/ Δεν έχει κανέναν λόγο ο πολίτης να χρηματοδοτεί
(και άλλο) την παραδοχή του κράτους ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν δεν μπορεί, να μην εισπράττει. 2/
Απλούστευση των διαδικασιών και συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για τη μεταβίβαση των ακινήτων
μπορεί να επιτευχθεί ΜΟΝΟ με κατάργηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (υπάρχου πολλά περιττά, αν μας
ρωτήσετε θα σας τα υποδείξουμε) και τη μείωση της γραφειοκρατίας και όχι με την σύλληψη και εφαρμογή
ευφάνταστων σχεδίων (εις βάρος πάντα του πολίτη) ώστε αυτή να συντηρείται, να αυξάνεται και να
μεταλλάσσεται σε ηλεκτρονική. 3/ Η παρούσα διάταξη, αν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ως έχει, είναι σίγουρο ότι
στην πρώτη προσφυγή θα καταπέσει.
2 Μαρτίου 2022, 10:46 (Άρθρο 7)
Είναι αδύνατον να εκδίδεται βεβαίωση ΤΑΠ εντός 3 ημερών . Άρα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τα
πράγματα. Προκαταβολές, χρηματικές εγγυήσεις επιστροφές χρημάτων, βεβαιώσεις σε βάρος ιδιοκτηΤών ,
μισθωτών κλπ αυξανουν την γραφειοκρατική διαδικασία και την ταλαιπωρία τόσο για τους πολίτες όσο και για
τους Δήμους . Ποιός Δήμος και ποιό Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την κατάργηση της βεβαίωσης και άρα
την απώλεια Εσόδων? Επίσης δεν προβλέπεται τι θα γίνει με τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.
Τι θα γίνει με τις άλλες κατηγορίες δημοτικών εσόδων Δημοτικά τέλη και ΔΗμοτικό φόρο θα παραγράφονται κι
αυτά στην πενταετία ή μόνο για το ΤΑΠ θα ισχύει η υποχρέωση αναζήτηση στην τελευταία πενταετία. Τι θα γίνει
με τοα αυθαίρετα που οφείλουν από 08.08.2013 Καταργείται η σχετική διάταξη ή θα ισχύει παράλληλα?
Δύο Δρόμοι υπάρχουν ή καταργείται με τον Νόμο η υποχρέωση επισύναψης βεβαίωσης ΤΑΠ χωρίς να καταργηθεί
ο φόρος ή ανοίγει η πλατφόρμα δήλωσης τμ και η Δήλωση μέσω πλατφόρμας ενέχει θέση βεβαίωσης με την
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οποία θα γίνεται το συμβόλαιο. Οι Δήμοι έτσι δεν θα χάσουν τα έσοδα και θα βεβαιώσουν αφού κάνουν την
εκκαθάριση των δηλώσεων
2 Μαρτίου 2022, 08:22 (Άρθρο 7)
Η διάταξη αποτελεί διπλή ομολογία αποτυχίας.
1] Αφενός μεν αποτυχία των Δήμων να ανταποκριθούν στη δέσμια αρμοδιότητά τους να εκδώσουν ένα
πιστοποιητικό που αιτείται ο πολίτης κατ’ επιταγήν του νόμου. Γιατί είναι άραγε άξιοι οι Δήμοι να εισπράττουν
τα τέλη αυτά, και πόσο ανταποδοτικά είναι εν τέλει, όταν δεν μπορούν να απαντήσουν στην απλή ερώτηση του
πολίτη, αν τα οφείλει; Η αιτιολογική έκθεση του παρόντος άρθρου είναι εξόχως διαφωτιστική, αν και ουδόλως
δικαιολογεί την παρούσα ρύθμιση.
2] Αφετέρου δε, αποτυχία της κεντρικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε δικές της δεσμεύσεις, λίαν προσφάτως
εξαγγελθείσες από επίσημα κυβερνητικά χείλη, περί κατάργησης της Βεβαίωσης περι μη οφειλής ΤΑΠ ως
απαιτουμένου εγγράφου, προσαρτώμενου στα μεταβιβαστικά συμβόλαια των ακινήτων. Καταλαβαίνουμε όλοι
ότι η βεβαίωση των Δήμων είναι ένα σταθερό εμπόδιο στις συναλλαγές επί ακινήτων, αλλά κάποιοι επιμένουν
στην ύπαρξή της. Γιατί άραγε, όταν επί ίδιας κυβερνήσεως το 2014, θαρραλέα είχε καταργηθεί; Ανατρέξτε στην
αιτιολογική έκθεση της διάταξης του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 4262/2014.
3] Η διπλή αυτή αποτυχία μετουσιώνεται στην παρούσα διάταξη ως μια επονείδιστη μετακύλιση της αδυναμίας
του κράτους, στις πλάτες του πολίτη κατά τις συναλλαγές του επί ακινήτων, υπό την ανήκουστη μορφή
«προκαταβολής» πιθανώς ανύπαρκτου χρέους. Έχει κακή φήμη το κράτος αυτό όταν επιβάλλει προκαταβολές,
αλλά τουλάχιστον έως τώρα ήταν επί βεβαιωμένων φόρων, όχι φανταστικών και αβέβαιων. Είναι πια κουραστικό
να χρηματοδοτούμε το κράτος άτοκα και να του οφείλουμε έντοκα. Το μόνο που έλειπε από έναν επίδοξο
αγοραστή ακινήτου είναι να ανοίξει χρηματικές συναλλαγές με το τμήμα εσόδων του κάθε Δήμου,
χρηματοδοτώντας τον για τα χρέη του πωλητή. Παρακαλώ εξηγήστε το αυτό σε κάποιον ξένο επενδυτή.
4] Οι εμπνευστές της διάταξης φαίνεται να αγνοούν βασικές συνθήκες της αγοράς ακινήτων, όπως ότι υπάρχουν
χαριστικές δικαιοπραξίες όπου δεν υπάρχουν πωλητές-αγοραστές. Ότι υπάρχουν πωλητές που μετά από τις
παρακρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ. και ΕΦΚΑ δεν τους μένει τίποτε από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου. Ότι ακίνητα
αποκτώνται μέσω τραπεζικού δανεισμού, οπότε οι αγοραστές δεν διαθέτουν κεφάλαια να χρηματοδοτήσουν τα
μελλοντικά και αβέβαια χρέη των πωλητών στους Δήμους επί τρίμηνο.
5] Η εμπλοκή δε των συμβολαιογράφων στο αλισβερίσι αυτό είναι απαράδεκτη. Το νόημα της διευκόλυνσης των
συναλλαγών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας επιπλέον βήματα και απασχολώντας αμισθί επαγγελματίες με εμπλοκή
μάλιστα των τραπεζικών τους λογαριασμών. Ποιος θα αποζημιώνει τους συμβολαιογράφους για την εξυπηρέτηση
των Δήμων στην αδόκητη περίπτωση που ισχύσει η διάταξη;
6] Δεν ελπίζουμε σε κανέναν Δήμο αυτοβούλως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του να αναστέλλει την
υποχρέωση υποβολής της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων
ακινήτων, όταν έχει την εναλλακτική να εισπράττει προκαταβολικά αντί να κάνουν οι υπάλληλοί του τη δουλειά
τους έγκαιρα.
7] Δείτε τέλος τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 135/2017. Εκεί, το ΝΣΚ, ως συνταγματικά θεσμοθετημένος νομικός
σύμβουλος του κράτους, χρησιμοποιεί μια πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση για την περιγραφή του Τ.Α.Π., ως
«μετεξέλιξη του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τον οποίο αντικατέστησε». Ακόμα και το ΝΣΚ δηλαδή
ερμηνεύει το Τέλος ως Φόρο και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι ο «αντικατεστημένος» ΦΑΠ επανήλθε το 1997 και
μακροβιοί έως σήμερα υπό την μορφή του ΕΝΦΙΑ. Με την παράλληλη ύπαρξη ΤΑΠ (δηλαδή ενός κατ’ όνομα
τέλους αλλά στην πραγματικότητα φόρου) και ΕΝΦΙΑ, έχουμε παραβίαση της αρχής του φορολογικού δικαίου ne
bis in idem.
8] Εν κατακλείδι, όχι μόνο το ΤΑΠ ως βεβαίωση, αλλά και ως τέλος αυτό καθ’ εαυτό, πρέπει να καταργηθεί. Μέχρι
να γίνει όμως η τομή αυτή, να καταργηθεί παντελώς η υποχρέωση προσκόμισης της αντίστοιχης βεβαίωσης από
τον Δήμο.
28 Φεβρουαρίου 2022, 06:24 (Άρθρο 7)
Οι
ψηφοφόροι
της
Νέας
Δημοκρατίας
περίμεναν
το
άρθρο
αυτό
να
προβλέπει:
Α. Καταργείται η υποχρέωση επισύναψης σε μεταβιβάσεις «Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.»
Β.
Πενταετής
παραγραφή
για
βεβαίωση
Δημοτικών
εσόδων
Γ. Επαναφορά της προθεσμίας της ρύθμισης του άρθρου 51 παρ.2 Ν.4647/2019 με την διευκρίνηση νομοθετικά
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ότι
αφορά
ακίνητα
που
δεν
δηλώθηκαν
και
όχι
μόνο
διαφορές
στα
εμβαδά.
Δ. Κατάργηση της υποχρέωσης δήλωσης στον Δήμο των ιδιοκτητών ακινήτων στα οποία διακόπτεται η
ηλεκτροδότηση, για οποιοδήποτε λόγο, των κενών (όπως δηλώνονται στο Ε2) ακινήτων.
Φαίνεται όμως, ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αποβλέπει στην δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας, μέσω
του ΕΝΦΙΑ (που δεν καταργείται), των Δημοτικών φόρων και τελών με υπέρογκα πρόστιμα, των λογαριασμών
Ηλεκτρικής ενέργειας και των κάθε είδους έμμεσων επιβαρύνσεων των ακινήτων (τεκμήρια, ταυτότητα κτιρίων,
πιστοποιητικά ενεργειακής κατάταξης, δασωμένοι αγροί, διεκδικήσεις του Δημοσίου που ανάγονται στο 1946
κλπ.)
3 Μαρτίου 2022, 20:05 (Άρθρο 8)
Με τη διατύπωση του άρθρου αυτού, ότι «Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί δεσμευτική
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή
περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του …», ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο
Περιφερειάρχης μετατρέπεται σ’ έναν μικρό μονάρχη – δικτατορίσκο, αφού δεν αφήνει κανένα περιθώριο (διά
του όρου της υποχρεωτικότητας της έγκρισης) στο συλλογικό όργανο (Οικονομική Επιτροπή) να αποφασίσει με
δημοκρατικές διαδικασίες, ότι ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης μπορεί να έπραξε σωστά, άλλα μπορεί να έπραξε
και λάθος, είτε ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, είτε ως προς την επιλογή του εργολάβου – προμηθευτή, είτε ως
προς
την
επιτευχθείσα
προσφορά
(άρθρο
106
παρ.
1δ
του
Ν.
4412/16)
κ.α.
Όση καλή πρόθεση και να έχει ο εκάστοτε νομοθέτης είναι πάντα επικίνδυνο στο όνομα της όποιας επικείμενης
ή επελθούσας έκτακτης ανάγκης (αντικειμενικής ή υποκειμενικής), να υποσκελίζονται οι δημοκρατικές
διαδικασίες.
Επιπροσθέτως, υπάρχει μια γενικότερη διαπίστωση στους παρακολουθούντες τα θέματα δημοσίων συμβάσεων,
ότι όταν η διαδικασία γίνεται με τις λεγόμενες γρήγορες – έκτακτες διαδικασίες (απ’ ευθείας ανάθεσης και
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση), η έκπτωση που δίνεται είναι μηδαμινή, σε σχέση με το αν θα υπήρχε
κάποιο
είδος
πραγματικού
-έστω
και
περιορισμένουανταγωνισμού.
Ακούγεται ότι στις λεγόμενες διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, συνήθως προεπιλέγεται κατόπιν
συνεννόησης κάποιος εργολάβος και ακολουθεί ένα είδος «θεατρικής» διαδικασίας, πρόσκλησης κάποιου
αριθμού εργολάβων που θα δώσουν τις κατάλληλες προσφορές, ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος ο προεπιλεχθείς.
Αντιθέτως, αν το ίδιο έργο – προμήθεια δινόταν με διαγωνισμό, θα επιτυγχάνονταν μια πολύ πιο ικανοποιητική
έκπτωση
(όπως
φαίνεται
π.χ.
από
όμοιες
αντικειμένου
συμβάσεις
που
ανατέθηκαν).
Χωρίς να αμφισβητείται γενικώς η όποια αναγκαιότητα – χρησιμότητα των γρήγορων διαδικασιών και χωρίς να
τίθενται εν αμφιβόλω τα πάντα, υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα αμφισβήτησης κι ένα
θέμα διαφάνειας, που δεν είναι καλό για τη λεγόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.
Γενικά στα θέματα γρήγορων αναθέσεων λόγω έκτακτης ανάγκης (επικείμενης ή επελθούσας), θα πρέπει να
θεσπιστεί ένα αρραγές νομοθετικό πλαίσιο, που δεν αφήνει οποιαδήποτε αμφιβολία να επικρέμαται σχετικά με
την αναγκαιότητα «γρήγορων» διαδικασιών (απ’ ευθείας ανάθεσης και κυρίως διαπραγμάτευσης) και της σειράς
ενεργειών που θα τηρηθούν. Θα πρέπει να συγκεραστεί με κάποιον τρόπο η αναγκαιότητα των ταχύτατων
διαδικασιών
με
την
οικονομικότητα
και
το
δημόσιο
συμφέρον.
Εκεί θα πρέπει να στοχεύει ο νομοθέτης (δεδομένου ότι το νομοσχέδιο στοχεύει στην καταπολέμηση της
διαφθοράς σύμφωνα με τον τίτλο του).
2 Μαρτίου 2022, 09:39 (Άρθρο 8)
Ορθά προσπαθείτε να βρείτε λύση στο καθεστώς ανάθεσης των συμβάσεων εκτάκτων αναγκών .Προκειμένου
όμως να αντιμετωπιστεί εξολοκλήρου το θέμα και ομοιόμορφα να πράττουν οι Ο.Τ.Α., σας θέτω υπόψη τα εξής:
Με βάση το καθεστώς ανάθεσης των απευθείας αναθέσεων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 απαιτούνται
κάποιες ελάχιστες ενέργειες: 1) απόφαση έγκρισης για την απευθείας ανάθεση, 2) πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, 3)ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ( τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της
απόφασης ανάθεσης),4) αξιολόγηση προσφοράς, 5) απόφαση ανάθεσης και 6)συμφωνητικό.
Συνεπώς θέλουμε κατ’ ελάχιστον 6 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όπως λέτε στο άρθρο «για όσο διαρκεί
η
κατάσταση
αυτή
μπορούν
να
ανατίθενται
με
απευθείας
ανάθεση
κτλ».
Η διάρκεια όμως της κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας μπορεί να είναι 1-2 μέρες.
Άρα όταν θα βγει η απόφαση-συμφωνητικό θα έχει τελειώσει η κινητοποίηση και τίθεται θέμα νομιμότητας των
δαπανών αφού τα διαδικαστικά πρέπει να ολοκληρωθούν μετά το τέλος της κατάστασης ειδικής κινητοποίησης.
Συμπερασματικά θα πρέπει να βρεθεί μία λύση του τύπου πχ« οι διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου αυτού
ολοκληρώνονται εντός 10 ημερών από την λήξη της κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας»
προκειμένου νόμιμα να γίνονται εκ των υστέρων οι διαδικασίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι να
κάνει αλχημείες κάθε Ο.Τ.Α.
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ENOTHTA E: Έκθεση νομιμότητας

22.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
- Παρ. 1 άρθρου 5 και 103 (η αρχή της αξιοκρατίας στην δημόσια διοίκηση)
- Παρ. 1 άρθρου 25 (αρχή του κράτους δικαίου)
- Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
- Άρθρο 103 (οργάνωση δημόσιας διοίκησης)

23.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου
2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας
συνόρων του Σένγκεν)

Οδηγία

Απόφαση

24.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

25.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
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Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
26.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 2
Αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία
Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση
παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. α’
της παρ. 11 του άρθρου 247 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται νέα
εδάφια τρίτο και τέταρτο για τη
διάρκεια και την παράταση της
απόσπασης των υπαλλήλων του
πρώτου
εδαφίου
σε
γραφεία
Αντιπεριφερειαρχών και η παρ. 11α
διαμορφώνεται ως εξής:
«11.α. Με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού ή του εποπτεύοντος

Παρ. 11α άρθρου 247 ν. 3852/2010
α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή
του
εποπτεύοντος
Υπουργού
και
σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου
διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται
η απόσπαση ύστερα από υποβολή
σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών
έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως,
υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και
φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και
υπαλλήλων Ο.Τ.Λ. α` και β` βαθμού. Η
διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη
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Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του
οικείου οργάνου διοίκησης νομικού
προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση
ύστερα από υποβολή σχετικού
αιτήματος,
στα
γραφεία
των
περιφερειαρχών
και
αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και
τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων
δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του
δημόσιου
τομέα,
καθώς
και
υπαλλήλων Ο.Τ.A. α` και β` βαθμού. Η
διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με
τη διάρκεια της θητείας των
περιφερειαρχών
και
αντιπεριφερειαρχών. Η διάρκεια της
κατά τα ως άνω απόσπασης στα
γραφεία αντιπεριφερειαρχών δύναται
να παραταθεί και μετά τον ορισμό
νέων αντιπεριφερειαρχών, εφόσον οι
τελευταίοι δηλώσουν τη συγκατάθεσή
τους
για
τη
διατήρηση
των
αποσπασμένων υπαλλήλων. Για την
παράταση της απόσπασης εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη από τον οικείο
Περιφερειάρχη εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από τον ορισμό του
νέου
αντιπεριφερειάρχη.
Στις
αποσπάσεις
της
παρούσας
παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου
ένατου του ν. 4057/2012 (Α` 54), από
την έναρξη ισχύος της διάταξης της
παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011
(Α` 138). Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου καταλαμβάνουν και το
ήδη
υπηρετούν
με
απόσπαση
προσωπικό
στα
γραφεία
περιφερειαρχών
και
αντιπεριφερειαρχών.».

διάρκεια της θητείας των περιφερειαρχών
και αντιπεριφερειαρχών.
Στις
αποσπάσεις
της
παρούσας
παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου
του ν. 4057/2012 (Α` 54), από την έναρξη
ισχύος της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου
45 του ν. 3979/2011 (Α` 138). Οι διατάξεις
της
παρούσας
παραγράφου
καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με
απόσπαση προσωπικό στα γραφεία
περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.

2. Για τους υπηρετούντες με απόσπαση
υπαλλήλους
σε
γραφεία
αντιπεριφερειαρχών, των οποίων η
θητεία έληξε προ της δημοσίευσης του
παρόντος, δύναται να παραταθεί ο
χρόνος της απόσπασής τους από τη
λήξη της, με έκδοση διαπιστωτικής
πράξης από τον οικείο Περιφερειάρχη
εντός δέκα (10) ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν
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συγκατάθεσης
αντιπεριφερειάρχη.

του

νέου

Άρθρο 3
Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη
ενιαίου
Υπαλληλικού
Κώδικα–
Αντικατάσταση δευτέρου εδαφίου
παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 3242/2004 (Α’
102)

Παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (Α’ 102)
αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως
εξής:

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Επιτροπή για την αναθεώρηση διατάξεων
του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., η οποία αποτελείται
από:

«Σε περίπτωση σύνταξης ενιαίου
Κώδικα
Κατάστασης
Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και
Δημοτικών Υπαλλήλων, στην ως άνω
Επιτροπή μετέχουν και οι κάτωθι:

α. τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως
Πρόεδρο,

α. ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
στο Υπουργείο Εσωτερικών επί
θεμάτων Ο.Τ.Α.,

β. δύο Συμβούλους του Συμβουλίου της
Επικρατείας, οι οποίοι ορίζονται από τον
Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Ο αρχαιότερος
αυτών αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται,

β. ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. οι Προϊστάμενοι του Τμήματος
Μονίμου Προσωπικού και του
Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού
Δικαίου της Διεύθυνσης Προσωπικού
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
του
Υπουργείου Εσωτερικών,
δ. ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ε. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Α.
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και
στ. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α.
(Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.).
Ως μέλη της γραμματείας της
Επιτροπής ορίζονται τέσσερις (4)
υπάλληλοι, εκ των οποίων δύο (2)
κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες
στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και δύο (2)
κατηγορίας ΠΕ υπηρετούντες στη
Διεύθυνση
Προσωπικού
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
του
Υπουργείου

γ. το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
δ. δύο καθηγητές ή αναπληρωτές
καθηγητές δημοσίου δικαίου,
ε. τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου
Εσωτερικών,
Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
στ. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της
ίδιας Γενικής Γραμματείας του αυτού
Υπουργείου,
ζ. έναν ειδικό επιστήμονα στο δημόσιο
δίκαιο,
η. δύο εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
Ως μέλη της γραμματείας της επιτροπής
ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της
κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες
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Εσωτερικών
με
αναπληρωτές τους.».

ισάριθμους

στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διοίκησης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου.

Μοριοδότηση
δομημένης
συνέντευξης
για
επιλογή
Προϊσταμένων– Τροποποίηση περ. δ’
παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών
Υπαλλήλων
και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

Περ. δ’ παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα
Κατάστασης
Δημοσίων
Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

Άρθρο 4

1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της υποπερ.
δβ) της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου
85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄
26) προστίθεται νέο εδάφιο για την
περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει
τελική μοριοδότηση στη δομημένη
συνέντευξη μικρότερη του 500 και η
περ. δ’ διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Δομημένη συνέντευξη:
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται
από τα αρμόδια Συμβούλια του
άρθρου 86 του παρόντος, με πρόβλεψη
της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας»
για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά,
διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό
απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης
είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να
διαμορφώσει
γνώμη
για
την
προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητα του υποψηφίου για την
άσκηση των καθηκόντων της θέσης
ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά
το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία του προσωπικού Μητρώου
του
υπαλλήλου,
η
αίτηση
υποψηφιότητας και το βιογραφικό
σημείωμά του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περίπτωση δ` των
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86
του παρόντος.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει
δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής:
δα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων
σχετικών με το αντικείμενο του φορέα

δ) Δομημένη συνέντευξη Η δομημένη
συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια
Συμβούλια του άρθρου 86 του παρόντος,
με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής
βοήθειας» για άτομα με αναπηρία
(ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής),
εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι
το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει
γνώμη για την προσωπικότητα, την
ικανότητα και την καταλληλότητα του
υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την
οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του
προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η
αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση δ΄ των παραγράφων 7 και
8 του άρθρου 86 του παρόντος.
Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει
δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής:
δα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων
σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και
τις αρμοδιότητες των οργανωτικών
μονάδων των σχετικών
με την
προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με
τις δεξιότητες και προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το
βιογραφικό του και τα στοιχεία του
προσωπικού του Μητρώου.
δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου
γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που
έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις
διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να
προγραμματίζει, να συντονίζει, να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει
αποτελεσματικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις.
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και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών
μονάδων των σχετικών με την
προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση
με τις δεξιότητες και προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το
βιογραφικό του και τα στοιχεία του
προσωπικού του Μητρώου.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη
επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η
ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα
χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό
συνθήκες
πίεσης,
η
ικανότητα
συντονισμού ομάδων εργασίας και η
δημιουργικότητα του υποψηφίου.

δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού
σεναρίου
γενικού
διοικητικού
ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να
αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες
του υποψηφίου να προγραμματίζει, να
συντονίζει,
να
αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες,
να
λαμβάνει
αποτελεσματικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις.

Κάθε
σκέλος
της
συνέντευξης
μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500
μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί
να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται
υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές
δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης
χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας,
ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η
ικανότητα
συντονισμού
ομάδων
εργασίας και η δημιουργικότητα του
υποψηφίου.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα
κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της
αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του
Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση
όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση
για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται
συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε
ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

Κάθε
σκέλος
της
συνέντευξης
μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με
500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που
μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από
κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 1.000 μόρια.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά
τη
διαδικασία
των
δομημένων
συνεντεύξεων
παρέχοντας
την
απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των
Συμβουλίων
που
διεξάγουν
τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία
διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης
κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον
μέσο όρο των βαθμών των μελών του
αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση
που υποψήφιος λαμβάνει τελική
μοριοδότηση
στη
συνέντευξη
μικρότερη του 500 κατά τα ως άνω
οριζόμενα, αποκλείεται από την
περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως
από το συνολικό αριθμό μορίων που
συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4
και δεν συμπεριλαμβάνεται στον
οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς
κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα
οριζόμενα στην περ. στ’ της παρ. 7 του
άρθρου 86.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης
κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο
όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου
Συμβουλίου.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα
κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της
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αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη
διάθεση όλων των υποψηφίων, και η
μοριοδότηση για τον εκάστοτε
υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά
από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από
τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και
Αυτοδιοίκησης
υποστηρίζει
επιστημονικά τη διαδικασία των
δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας
την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα
μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν
τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η
διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης
συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.».
2. Η ρύθμιση της παρ. 1 περί
αποκλεισμού υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε
περίπτωση
που
λάβει
τελική
μοριοδότηση
στη
συνέντευξη
μικρότερη του 500 εφαρμόζεται και επί
των εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες
υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε
συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος.
Άρθρο 5
Μοριοδότηση
δομημένης
συνέντευξης
για
την
επιλογή
Προϊσταμένων – Τροποποίηση περ. δ’
παρ. 3 άρθρου 88 Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών
και
Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)
1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της υποπερ.
δβ’ της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου
88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007, Α’ 143), προστίθεται νέο
εδάφιο για την περίπτωση που
υποψήφιος
λαμβάνει
τελική
μοριοδότηση
στη
δομημένη
συνέντευξη μικρότερη του 500 και η
περ. δ’ διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Δομημένη συνέντευξη:
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται
από τα αρμόδια συμβούλια του

Περ. δ’ παρ. 3 άρθρου 88 Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)
δ) Δομημένη συνέντευξη: η δομημένη
συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια
συμβούλια του άρθρου 89 με πρόβλεψη
αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για
άτομα με αναπηρία, όπως διερμηνέων
νοηματικής, εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι
το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει
γνώμη για την προσωπικότητα, την
ικανότητα και την καταλληλότητα του
υποψηφίου για την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την
οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του
προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η
αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό

114

άρθρου 89 με πρόβλεψη αναγκαίας
«ζωντανής βοήθειας» για άτομα με
αναπηρία,
όπως
διερμηνέων
νοηματικής, εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης
είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να
διαμορφώσει
γνώμη
για
την
προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητα του υποψηφίου για την
άσκηση των καθηκόντων της θέσης
ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά
το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία του προσωπικού μητρώου του
υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας
και το βιογραφικό του σημείωμα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περίπτωση δ` των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 89. Η δομημένη
συνέντευξη
περιλαμβάνει
δύο
θεματικές ενότητες ως εξής:
δα) δομημένη συζήτηση επί θεμάτων
σχετικών με το αντικείμενο του φορέα
και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών
μονάδων των σχετικών με την
προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση
με τις δεξιότητες και τα προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το
βιογραφικό του και τα στοιχεία του
προσωπικού του μητρώου,
δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού
σεναρίου
γενικού
διοικητικού
ενδιαφέροντος (situational interview),
που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις
διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου
να προγραμματίζει, να συντονίζει και
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, καθώς
και να λαμβάνει αποτελεσματικές
αποφάσεις και να διαχειρίζεται
κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται
υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές
δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης
χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας,
ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η
ικανότητα
συντονισμού
ομάδων
εργασίας και η δημιουργικότητα του
υποψηφίου.

του σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση δ΄ των παραγράφων 4 και
5 του άρθρου 89. Η δομημένη συνέντευξη
περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες ως
εξής:
δα) δομημένη συζήτηση επί θεμάτων
σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και
τις αρμοδιότητες των οργανωτικών
μονάδων των σχετικών
με την
προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με
τις δεξιότητες και τα προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το
βιογραφικό του και τα στοιχεία του
προσωπικού του μητρώου,
δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου
γενικού
διοικητικού
ενδιαφέροντος
(situational interview), που έχει ως σκοπό
να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες
του υποψηφίου να προγραμματίζει, να
συντονίζει
και
να
αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, καθώς και να λαμβάνει
αποτελεσματικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη
επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η
ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα
χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό
συνθήκες
πίεσης,
η
ικανότητα
συντονισμού ομάδων εργασίας και η
δημιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε
σκέλος
της
συνέντευξης
μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με
πεντακόσια (500) μόρια. Το σύνολο των
μορίων που μπορεί να λάβει ένας
υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης
κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο
όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου
Συμβουλίου.
Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα
κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της
αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του
Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση
όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση
για
τον
υποψήφιο
αιτιολογείται
συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε
ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
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Κάθε
σκέλος
της
συνέντευξης
μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με
πεντακόσια (500) μόρια. Το σύνολο
των μορίων που μπορεί να λάβει ένας
υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.
Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης
κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον
μέσο όρο των βαθμών των μελών του
αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση
που υποψήφιος λαμβάνει τελική
μοριοδότηση
στη
συνέντευξη
μικρότερη του 500 κατά τα ως άνω
οριζόμενα, αποκλείεται από την
περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως
από τον συνολικό αριθμό μορίων που
συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4
και δεν συμπεριλαμβάνεται στον
οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς
κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα
οριζόμενα στην περ. στ’ της παρ. 6 του
άρθρου 89.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά
τη
διαδικασία
των
δομημένων
συνεντεύξεων,
παρέχοντας
την
απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των
Συμβουλίων
που
διεξάγουν
τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία
διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα
κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της
αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη
διάθεση όλων των υποψηφίων, και η
μοριοδότηση για τον υποψήφιο
αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε
μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο
σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και
Αυτοδιοίκησης
υποστηρίζει
επιστημονικά τη διαδικασία των
δομημένων συνεντεύξεων, παρέχοντας
την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα
μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν
τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η
διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης
συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.».
2. Η ρύθμιση της παρ. 1 περί
αποκλεισμού υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε
περίπτωση
που
λάβει
τελική
μοριοδότηση
στη
συνέντευξη
μικρότερη του 500 εφαρμόζεται και επί
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των εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες
υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε
συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος.
Άρθρο 9
Λειτουργία
της
Οικονομικής
Επιτροπής - Τροποποίηση άρθρου
177 ν. 3852/2010
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 177
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται
νέο τελευταίο εδάφιο αναφορικά με
την αναπλήρωση των μελών της
οικονομικής
επιτροπής
των
περιφερειών
και
η
παρ.
1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1.
Η
Οικονομική
Επιτροπή
συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση
του προέδρου, μια τουλάχιστον φορά
το μήνα. Οι συνεδριάσεις της
επιτροπής γίνονται πάντοτε στο
κατάστημα της περιφέρειας και είναι
δημόσιες. Η επιτροπή μπορεί να
συνεδριάσει σε άλλον τόπο ύστερα
από
απόφαση
της
απόλυτης
πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού
των μελών της. Η επιτροπή, με
αιτιολογημένη
απόφαση
που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών
πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού
των μελών και απαγγέλλεται σε
δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να
συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών.
Κατά τις συνεδριάσεις της οικονομικής
επιτροπής δύναται να παρίσταται
χωρίς
δικαίωμα
ψήφου
ένας
περιφερειακός σύμβουλος από κάθε
παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε
αυτές κατά το άρθρο 175. Αν
απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά
μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά
με τη σειρά της εκλογής τους.»

Η παρ. 1 του άρθρου 177 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) έχει ως εξής:
«1. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει,
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου,
μια τουλάχιστον φορά το μήνα. Οι
συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται
πάντοτε στο κατάστημα της περιφέρειας
και είναι δημόσιες. Η επιτροπή μπορεί να
συνεδριάσει σε άλλον τόπο ύστερα από
απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του
συνολικού αριθμού των μελών της. Η
επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών
πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού
των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια
συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει
κεκλεισμένων των θυρών.
Κατά τις συνεδριάσεις της οικονομικής
επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς
δικαίωμα ψήφου ένας περιφερειακός
σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν
εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο
175.»

Παρ. 1 άρθρου 10

Παρ. 7Α άρθρου 80 ν. 3463/2006 (A’ 114)

Καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος - Τροποποίηση παρ.
7Α και προσθήκη παρ. 7Β και 7Γ στο
άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της
έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των
καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του
π.δ. 180/1979 (Α` 46), καθώς και των
λοιπών καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις
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1. Στην παρ. 7Α του άρθρου 80 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α΄ 114) επέρχονται
νομοτεχνικές διορθώσεις και οι λέξεις
«το κατάστημα» αντικαθίστανται από
τις
λέξεις
«τον
χώρο
του
καταστήματος» και η παρ. 7Α
διαμορφώνεται ως εξής:
«7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της
έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και
των καταστημάτων της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46),
καθώς και των λοιπών καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα
οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά
υγειονομικές
διατάξεις,
προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά
για άμεση εντός αυτών κατανάλωση,
σφραγίζει υποχρεωτικά τον χώρο του
καταστήματος για χρονικό διάστημα
δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από
αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους,
τρεις παραβάσεις της περ. α’ της παρ. 2
του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979.
Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης
του καταστήματος και της σχετικής
έκθεσης κοινοποιείται αυθημερόν
στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο
οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό
διάστημα να εκδώσει την απόφαση
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του
καταστήματος. Σε περίπτωση που
αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για
διάστημα μεγαλύτερο των δέκα
ημερών, η σφράγιση διατηρείται και
για τον πέραν των δέκα ημερών
χρόνο.».
Άρθρο 12
Σύσταση Τμήματος Εποπτείας ΟΤΑ
στην
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
Αττικής - Τροποποίηση άρθρων 8, 14,
19, 22 και 24 π.δ. 135/2010
1. Στην περ. 2 της παρ. A ́ του άρθρου 8
του π.δ. 135/2010 (Α ́ 228) προστίθεται
υποπερ. ε’ ως εξής:

ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές
διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη
ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση,
σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για
χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν
βεβαιώνονται
από
αστυνομικούς
συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις
των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2
περίπτωση α` του π.δ. 180/1979, ως
ισχύει. Αντίγραφο
της
απόφασης
σφράγισης του καταστήματος και της
σχετικής
έκθεσης
κοινοποιούνται
αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο,
ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό
διάστημα να εκδώσει την απόφαση
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του
καταστήματος. Σε περίπτωση που
αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για
διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η
σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν
των δέκα ημερών χρόνο.

Περ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου 8 π.δ.
135/2010 (Α’ 228)
2. Η Διεύθυνση Διοίκησης συγκροτείται
από τις παρακάτω οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Προσωπικού,
β) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων,
γ) Τμήμα Διαφάνειας,

«ε) Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.».
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2. Στην περ. 3 της παρ. A ́ του άρθρου 8
του π.δ. 135/2010 προστίθεται
υποπερ. ε’ ως εξής:

δ) Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης
Πολιτών.

ε) Το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α., έχει ως
αρμοδιότητα τον κατά το άρθρο 214
του ν. 3852/2010 (Α ́ 87) προβλεπόμενο
έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των
Ο.Τ.Α. και των νομικών τους
προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 225 έως 227 του ιδίου
νόμου, όπως αυτός ασκείται από τον
Συντονιστή
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής και μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της οικείας ΑΥΕ Ο.Τ.Α.».

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Διοίκησης κατανέμονται στα υπαγόμενα
σε αυτή Τμήματα, ως εξής:

3. Στο άρθρο 14 του π.δ. 135/2010,
μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο
τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Στο
Τμήμα
Εποπτείας
Ο.Τ.Α.
μεταφέρονται οργανικές θέσεις, οι
οποίες προκύπτουν από ανακατανομή
των οργανικών θέσεων των λοιπών
Τμημάτων που ανήκουν στη Διεύθυνση
Διοίκησης, ως κάτωθι: επτά (7) θέσεις
μονίμου προσωπικού ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, μία (1) θέση προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) θέση
μονίμου προσωπικού ΠΕ Μηχανικών,
μία (1) θέση μονίμου προσωπικού ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού.»
4. Στο άρθρο 19 του π.δ. 135/2010
προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο
και τέταρτο και το άρθρο 19
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Κατανομή
θέσεων
τακτικού
προσωπικού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Με απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
τοποθετείται το τακτικό (μόνιμο και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
προσωπικό
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, σύμφωνα με τον κλάδο ή
την ειδικότητα που κατέχουν και τις
ανάγκες των οργανικών μονάδων της.

Περ. 3 της παρ. A ́ του άρθρου 8

α) Τμήμα Προσωπικού, το οποίο είναι
αρμόδιο ιδίωςγια τα θέματα υπηρεσιακής
κατάστασης όλου του προσωπικού της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
τις
υπηρεσιακές
του
μεταβολές,
τον
πειθαρχικό
έλεγχο
του
ανωτέρω
προσωπικού, την έγκαιρη σύνταξη και
υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των
υπαλλήλων, την έκδοση απόφασης
συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου,
τον
προγραμματισμό
προσλήψεων προσωπικού και κάθε
σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση
του Γραφείου του οικείου Γενικού
Γραμματέα και τη μέριμνα για την
εκκαθάριση των αρχείων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία
της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ. 1, περ.
β΄ του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως ισχύει,
καθώς και για την έκδοση απόφασης
ορισμού
μελών
της
διαρκούς
συντονιστικής επιτροπής με τίτλο
«Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ)
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
νομικών προσώπων, το οποίο μεριμνά
ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των
Δήμων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη
συγκρότηση
και
λειτουργία
του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα
ζητήματα
που
άπτονται
του
προγραμματισμού
προσλήψεων
προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά
τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών
που έχουν σχέση με τη διαδικασία
ανάθεσης
έργων,
μελετών
και
προμηθειών των Δήμων, την έκδοση
αποφάσεων
που
αφορούν
σε
υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων
των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και
για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που
δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της
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Με
απόφαση
του
Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών
θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα, που
πρόκειται να μεταφερθεί από κάθε
Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης,
μειώνοντας κατά τον ίδιο αριθμό,
κλάδο η ειδικότητα τις θέσεις εκάστου
Τμήματος. Το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.
στελεχώνεται, με απόφαση του
Συντονιστή, κατά προτεραιότητα, με
μετακίνηση του τακτικού προσωπικού
της Διεύθυνσης Διοίκησης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
που κατέχει οργανικές θέσεις, καθώς
επίσης και του προσωπικού που
κατέχει προσωποπαγείς θέσεις, το
οποίο ασκεί ήδη καθήκοντα ελέγχου
των πράξεων των Ο.Τ.Α. και των
νομικών
τους
προσώπων.
Σε
περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων,
αυτές μπορεί να καλυφθούν είτε μέσω
της διαδικασίας μετακίνησης κατά το
άρθρο 66 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26) είτε
μέσω μετατάξεων σύμφωνα με το
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν.
4440/2016, Α’ 224) είτε μέσω
προσλήψεων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ.
135/2010 προστίθεται περ. στ’ ως εξής:
«στ. Στο Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.
προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού,
ΠΕ
Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, και,
ελλείψει αυτών, ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού. Μέχρι την εφαρμογή των
διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων
ευθύνης, σύμφωνα με τον ν.
4369/2016 (Α ́ 33), η κάλυψη της θέσης
προϊσταμένου, γίνεται από υπάλληλο
κλάδου του πρώτου
εδαφίου,
σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.
3528/2007 (Α ́ 26).».
6. Το άρθρο 24 του π.δ. 135/2010
τροποποιείται ως προς το όργανο που
ασκεί την εποπτεία και διαμορφώνεται
ως εξής:

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και
ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές
μονάδες του ν. 2503/1997 σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, είναι
αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας
και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, τη συγκρότηση και λειτουργία
των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των
οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση
πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του
προσωπικού τους.
γ) Τμήμα Διαφάνειας, το οποίο είναι
αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ανάρτησης
των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στο διαδίκτυο («πρόγραμμα
Διαύγεια»), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
διαφάνειας
στην
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, καθώς και για τη μελέτη και
παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων
για την απλούστευση των διαδικασιών και
την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών
ενεργειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής
και
στους
φορείς
που
εποπτεύονται από αυτή.
δ) Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης
Πολιτών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για
την πρωτοκόλληση και διακίνηση της
αλληλογραφίας,
καθώς
και
τη
διεκπεραίωση
των
εξερχόμενων
εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην
εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη
οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό.
Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο
Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων
που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
αναρτώνται στο διαδίκτυο, την επικύρωση
αντιγράφων
ή
φωτoαντιγράφων
οποιωνδήποτε
εγγράφων
ή
δικαιολογητικών, που τηρούνται στο
αρχείο
ή
επιδεικνύονται
από
ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του
αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και την παροχή γενικού χαρακτήρα
πληροφοριών σε πολίτες.
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«Άρθρο 24

Άρθρο 14

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ο.Τ.Α., η
εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α.
και των νομικών τους προσώπων, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του ν.
3852/2010, ασκείται από το Τμήμα
Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.».

Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά
κατηγορία και κλάδο (οργανικές θέσεις)
Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου
προσωπικού
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής κατανέμονται στις
Διευθύνσεις
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ως ακολούθως:
Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας δύο
(2) θέσεις ΠΕ Μηχανικών, δύο (2) θέσεις
ΠΕ Γεωτεχνικών, δύο (2) θέσεις ΤΕ
Τεχνολογικών Εφαρμογών, δύο (2) ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
Στη Διεύθυνση Διοίκησης δέκα (10) θέσεις
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τέσσερις (4)
θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, οχτώ (8)
θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, δύο
(2) θέσεις ΔΕ Τηλεφωνητών, εννέα (9)
θέσεις ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.
Στη Διεύθυνση Οικονομικού οχτώ (8)
θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο
(2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία
(1) θέση ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών,
δύο
(2) θέσεις
ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων, δύο (2) θέσεις ΔΕ Τεχνικών.
Στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων
έξι (6) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού,
τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων.
Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και
Επικοινωνιών δύο (2) θέσεις ΠΕ
Πληροφορικής, τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ.
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης
Αθηνών Α` και Κοινωνικών Υποθέσεων
δέκα (10) θέσεις ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού, πέντε θέσεις (5) ΠΕ Ιατρών
Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, έξι (6) θέσεις ΠΕ
Κοινωνιολόγων, μία (1) θέση ΠΕ
Φαρμακευτικής, τρεις (3) θέσεις ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού, μία (1) θέση ΤΕ
Κοινωνικής Εργασίας, τέσσερις (4) θέσεις
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
δέκα (10) θέσεις ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων.
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης
Αθηνών Β` οχτώ (8) θέσεις ΠΕ Διοικητικού
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Οικονομικού, δύο (2) ΤΕ Διοικητικού
Λογιστικού, εφτά (7) θέσεις ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης
Ανατολικής Αττικής οχτώ (8) θέσεις ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού, εφτά (7) θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης
Δυτικής Αττικής και Πειραιά οχτώ (8)
θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο
(2) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, εφτά (7)
θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στη
Διεύθυνση
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης Αθηνών Α` δεκατρείς (13)
θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία
(1) θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού, οχτώ (8) θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στη
Διεύθυνση
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης Αθηνών Β` δέκα (10)
θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία
(1) θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού, έξι (6) θέσεις ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
Στη
Διεύθυνση
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής δέκα
(10) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
μία (1) θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού, έξι (6) θέσεις ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
Στη
Διεύθυνση
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και
Πειραιά δέκα (10) θέσεις ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού,
μία
(1)
θέση
ΠΕ
Κοινωνιολόγων, δύο (2) ΤΕ Διοικητικού
Λογιστικού, οχτώ (8) θέσεις ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων.
Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού έξι (6) θέσεις ΠΕ
Μηχανικών, δύο (2) θέσεις ΠΕ
Περιβάλλοντος, έξι (6) θέσεις ΠΕ
Γεωτεχνικών, δύο (2) θέσεις ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων, πέντε (5) θέσεις
ΔΕ Τεχνικών.
Στη Διεύθυνση Υδάτων μία (1) θέση ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού, έξι (6) θέσεις ΠΕ
Μηχανικών, δύο (2) θέσεις ΠΕ
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Περιβάλλοντος, πέντε (5) θέσεις ΠΕ
Γεωτεχνικών, δύο (2) θέσεις ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων, τρεις (3) θέσεις
ΔΕ Τεχνικών.
Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου δέκα
(10) θέσεις ΠΕ Μηχανικών, έξι (6) θέσεις
ΠΕ Γεωτεχνικών, τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ
Εργοδηγών,
δύο
(2)
θέσεις
ΤΕ
Τεχνολογικών Εφαρμογών, τέσσερις (4)
θέσεις ΔΕ Δομικών Εργων, δέκα (10)
θέσεις ΔΕ Τεχνικών.
Στη
Διεύθυνση
Συντονισμού
και
Επιθεώρησης Δασών δέκα (10) θέσεις ΠΕ
Γεωτεχνικών, δύο (2) θέσεις ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού, δέκα (10) θέσεις
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, έξι
(6) θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικών, δύο (2) θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, δύο (2)
θέσεις ΔΕ Τεχνικών, μία (1) θέση ΥΕ
Δασοφυλάκων.
Στη Διεύθυνση Αναδασώσεων μία (1)
θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, έξι (6)
θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών, έξι (6) θέσεις ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας,
τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικών, τρεις
(3) θέσεις ΔΕ Τεχνικών.
Σε κάθε μία εκ των τεσσάρων
Διευθύνσεων Δασών δέκα (10) θέσεις ΠΕ
Γεωτεχνικών, μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού, πέντε (5) θέσεις ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας,
τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικών, μία
(1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μία
(1) θέση ΔΕ Τεχνικών.
Σε κάθε ένα εκ των Δασαρχείων μία (1)
θέση ΠΕ Γεωτεχνικών, δύο (2) θέσεις ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, τρεις
(3) θέσεις ΔΕ Γεωτεχνικών, μία (1) θέση ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων, μία (1) θέση ΔΕ
Τεχνικών, μία (1) θέση ΥΕ Δασοφυλάκων.
Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων έξι
(6) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών, μία (1) θέση ΠΕ
Μηχανικών, τρεις (3) θέσεις Τεχνολόγων
Γεωπονίας Δασοπονίας, τρεις (3) θέσεις ΔΕ
Γεωτεχνικών, δύο (2) θέσεις ΔΕ Τεχνικών.
Άρθρο 19
Κατανομή θέσεων τακτικού προσωπικού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
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Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Αττικής
τοποθετείται το τακτικό (μόνιμο και
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
προσωπικό
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, σύμφωνα με τον κλάδο ή την
ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες
των οργανικών μονάδων της.
Άρθρο 24
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ η
Εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των
νομικών τους προσώπων, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010,
ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Άρθρο 14
Επιχορηγήσεις και βοηθήματα Τροποποίηση άρθρου 202 Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
Η υποπερ. i. της περ. Α της παρ. 1 του
άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 114),
σχετικά με τη δυνατότητα παροχής
χρηματικών επιχορηγήσεων από ΟΤΑ
α΄ βαθμού, τροποποιείται ως προς
τους φορείς στους οποίους δύναται να
παρέχονται επιχορηγήσεις και η περ. Α
της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1Α. Με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή
χρηματικών επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου,
περιλαμβανομένων
των
εκκλησιαστικών, καθώς και σε
πολιτιστικούς συλλόγους και αστικές
εταιρείες
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που
αναπτύσσουν
πολιτιστικού
χαρακτήρα
δραστηριότητες και που έχουν την
έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου,
ii.
σε
τοπικά
παραρτήματα
οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που
αναπτύσσουν
κοινωνική
και
πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι

Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 202 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114) έχει ως εξής:
«1Α. Με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή
χρηματικών επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών,
καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους,
που έχουν την έδρα τους εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων
πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν
κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι
οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής,
σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα
εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης,
οικονομικής
εκμετάλλευσης
και
παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για
την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η
κατάρτιση
σχετικού
προγράμματος
δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο
Δήμο και η έγκρισή του από τον
Συντονιστή
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο
Δήμο
για
την
πραγματοποίηση
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οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας και υποστήριξης κάθε
μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως,
θύματα εξάρτησης, κακοποίησης,
παραμέλησης,
οικονομικής
εκμετάλλευσης
και
παράνομης
διακίνησης,
ανεξαρτήτως
υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση
για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η
κατάρτιση σχετικού προγράμματος
δράσης του συλλόγου, για τον
αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από
τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο
Δήμο για την πραγματοποίηση
κοινωνικών
και
πολιτιστικών
εκδηλώσεων, καθώς και
ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου
του
Δήμου,
περιλαμβανομένων και των σχολικών
επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής
επιχορήγησης που λαμβάνουν,
vi. σε αθλητικά σωματεία για την
προαγωγή του οικείου αθλήματος,
καθώς και για την κάλυψη εξόδων
μετακίνησης αθλητών και αθλητικών
ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή
τους και συμμετέχουν σε εθνικά
πρωταθλήματα
ολυμπιακών
αθλημάτων. Από τις διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται
οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η
παρούσα ισχύει έως τις 30.6.2022.
vii. Σε φιλοζωικά σωματεία ή
φιλοζωικές
οργανώσεις
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα,
που
εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι
εγγεγραμμένα
στο
Υπομητρώο
Φιλοζωικών
Σωματείων
και
Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου
Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται
στο
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Πρόσθετη
προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή
αποτελεί η κατάρτιση σχετικού
προγράμματος δράσης του σωματείου
ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο

κοινωνικών
και
εκδηλώσεων, καθώς και

πολιτιστικών

ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
του Δήμου, περιλαμβανομένων και των
σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της
τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν,
vi. σε αθλητικά σωματεία για την
προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς
και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης
αθλητών και αθλητικών ομάδων, που
εδρεύουν στην περιοχή τους και
συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα
ολυμπιακών
αθλημάτων.
Από
τις
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου,
εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες
εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις
30.6.2021.
vii. Σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές
οργανώσεις
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο
δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο
ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και
Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων
Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Πρόσθετη
προϋπόθεση
για
την
επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση
σχετικού προγράμματος δράσης του
σωματείου ή της οργάνωσης, για τον
αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την
πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης
του
επιχειρησιακού
προγράμματος
διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
και
πρόληψης
δημιουργίας
νέων
αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με
τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω
σωματεία και οργανώσεις μπορούν να
λαμβάνουν επιχορήγηση και από την
οικεία
περιφέρεια,
εφόσον
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων
της.»
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δήμο και η έγκρισή του από την
πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης
του επιχειρησιακού προγράμματος
διαχείρισης
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς
και
πρόληψης
δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων
του οικείου δήμου. Με τις ίδιες
προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία
και
οργανώσεις
μπορούν
να
λαμβάνουν επιχορήγηση και από την
οικεία
περιφέρεια,
εφόσον
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων
της.».
Άρθρο 16
Εφαρμογή των διατάξεων περί
δαπανών και διάρκειας ισχύος του
προϋπολογισμού
και
στις
κοινωφελείς
επιχειρήσεις
–
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 260
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006)

Η παρ. 3 του άρθρου 260 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’
114) έχει ως εξής:
«3. Η έγκριση του προϋπολογισμού της
επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο
εντός μηνός από την ψήφιση του
προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α..»

Στην παρ. 3 του άρθρου 260 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Τα άρθρα 158 και 160, περί δαπανών
και διάρκειας της ισχύος του
προϋπολογισμού,
εφαρμόζονται
αναλόγως από τις κοινωφελείς
επιχειρήσεις.».
Άρθρο 17
Εφαρμογή των διατάξεων περί
δαπανών και διάρκειας ισχύος του
προϋπολογισμού και στις δημοτικές
επιχειρήσεις
ύδρευσης
και
αποχέτευσης – Τροποποίηση παρ. 1
άρθρου 17 του ν. 1069/1980
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
1069/1980 (Α ́ 191) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Τα άρθρα 158 και 160 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α’ 114), περί δαπανών και διάρκειας
της ισχύος του προϋπολογισμού,
εφαρμόζονται αναλόγως από τις
δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης.».

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1069/1980
(Α ́ 191) έχει ως εξής:
«1. Η οικονομική διαχείρισις εκάστης
επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει
ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και
εξόδων. Η επιχείρησις έχει ιδίαν
ταμιακήν υπηρεσίαν, διατάκτης δε των
δαπανών αυτής είναι ο Γενικός
Διευθυντής εν συμπράξει μετά του
προϊσταμένου
των
οικονομικών
υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι
αναπληρωταί των.»
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Άρθρο 18
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον
καθορισμό επιφάνειας ή και της
χρήσης ακινήτου – Τροποποίηση
άρθρου 66 ν. 4830/2021
Στο άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169)
επέρχονται
οι
ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 η
ημερομηνία
«31.12.2021»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«30.6.2022», β) στην παρ. 3 η
ημερομηνία «την 31η Μαρτίου 2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«τις 30.9.2022» και το άρθρο 66
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον
καθορισμό της επιφάνειας ή και της
χρήσης ακινήτου, προκειμένου να
υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη
και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’
βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν
υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή
δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα
ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις
30.6.2022.
2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως,
στο άρθρο 73 του β.δ. της
24.9/20.10.1958 (Α’ 171) στα άρθρα 2
και 5 του ν. 25/1975 (Α’ 74), στο άρθρο
2 του ν. 429/1976 (Α’ 235), στις παρ. 11
και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/ 1980
(Α’ 246) και στις παρ. 12 και 16 του
άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), σε
όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών
στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1,
διαγράφεται το σύνολo των προστίμων
που προκύπτουν από τις διαφορές
τετραγωνικών
μέτρων.
Οι
υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1,
υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη
που
αντιστοιχούν
στα
ορθά
τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα
από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία
της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του ποσού που
προκύπτει από τη διαφορά των
τετραγωνικών μέτρων αυτού του
διαστήματος.

Το άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169)
έχει ως εξής:
«.Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον
καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης
ακινήτου
1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον
καθορισμό της επιφάνειας ή και της
χρήσης ακινήτου, προκειμένου να
υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι - τέλη και
εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που
μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν
υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν
δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο
μέχρι τις 31.12.2021.
2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο
άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’
171) στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α’
74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α’ 235),
στις παρ. 11 και 14 του άρθρου 10 του ν.
1080/ 1980 (Α’ 246) και στις παρ. 12 και 16
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62),
σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών
στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1,
διαγράφεται το σύνολo των προστίμων
που προκύπτουν από τις διαφορές
τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες
τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να
καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα
ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα
από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της
δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του ποσού που προκύπτει από
τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων
αυτού του διαστήματος.
3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις
δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις
σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα
Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα,
το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.
4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
που προκύπτουν από τα οριζόμενα στην
παρ. 2, καταβάλλονται από τους
υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο
όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας
δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά
πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα
νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με
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3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού επεξεργάζονται
τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις
σχετικές υποθέσεις, εγγράφοντας στα
Μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά
μέτρα, το αργότερο μέχρι τις 30.9.2022
4. Οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,
που προκύπτουν από τα οριζόμενα
στην παρ. 2, καταβάλλονται από τους
υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο
όριο μηνιαίας δόσης πλην της
τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ
για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα
(50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.
Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο
των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που
έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
διατηρούνται σε ισχύ.

ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων
ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή
βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
5. Οι οφειλές που προκύπτουν από
διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός
ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το
παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του
άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).»

5. Οι οφειλές που προκύπτουν από
διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός
ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το
παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του
άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’
256).»
Άρθρο 19
Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων Αντικατάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν.
2130/1993
Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν.
2130/1993 (Α’ 62) αντικαθίσταται ως
εξής:
«18. α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της
κυριότητας των πάσης φύσεως
ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και
προ της υπογραφής του συμβολαίου,
απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.),
άλλως η συμβολαιογραφική πράξη
είναι άκυρη και δεν επάγεται
οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η
βεβαίωση αναζητείται αυτεπάγγελτα
από
τον
συμβολαιογράφο
ή
προσκομίζεται από τον πωλητή,
εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών με
βάση τα στοιχεία που τηρεί
ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει για ένα
(1) έτος από την έκδοσή της. Η

Παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993
Σε
περίπτωση
μεταβίβασης
της
κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων
για οποιαδήποτε αιτία και προ της
υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές
υποχρεούνται να προσκομίζουν στο
συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου
Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται
το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει
ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης
περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο
μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο
συμβολαιογράφος που το συνέταξε.
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βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος
δύναται να είναι και ψηφιακή και να
χρησιμοποιείται
και
για
την
ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.
β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί
μεταβιβάζων ή σε περίπτωση που
υφίσταται αδυναμία έκδοσης της
βεβαίωσης της περ. α’ εντός τριών (3)
ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο
μεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να
καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά
τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου,
ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της
οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό τρία τοις χιλίοις (0,3‰) επί
της αξίας πώλησης του ακινήτου. Το
ποσό αυτό αποδίδεται από τον
συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής
τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό
του αγοραστή. Το αποδεικτικό
κατάθεσης του ποσού του πρώτου
εδαφίου, επέχει θέσης βεβαίωσης
κατά την περ. α’. Οι δήμοι
υποχρεούνται να αναρτούν στην
ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς
κατάθεσης των ανωτέρω ποσών,
καθώς και σχετικές οδηγίες για τους
ενδιαφερόμενους.
γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο
αγοραστής ή σε περίπτωση που
υφίσταται αδυναμία έκδοσης της
βεβαίωσης της περ. α’ εντός τριών (3)
ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο
αγοραστής έχει τη δυνατότητα να
καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά
τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου,
ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της
οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί της
αξίας πώλησης του ακινήτου. Το ποσό
αυτό
αποδίδεται
από
τον
συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής
τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό
του αγοραστή. Το αποδεικτικό
κατάθεσης του ποσού του πρώτου
εδαφίου, επέχει θέσης βεβαίωσης
κατά την περ. α’. Οι δήμοι
υποχρεούνται να αναρτούν στην
ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς
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κατάθεσης των ανωτέρω ποσών,
καθώς και σχετικές οδηγίες για τους
ενδιαφερόμενους.
δ. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τριών (3) μηνών από την κατάθεση της
εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του
δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της
οφειλής
του
Τέλους
Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και είτε βεβαιώνει
και εισπράττει το υπόλοιπο της
οφειλής με βεβαιωτικούς καταλόγους
είτε επιστρέφει στον πωλητή, κατά την
εφαρμογή της περ. β’ ή στον αγοραστή,
κατά την εφαρμογή της περ. γ’ εντός
δέκα (10) ημερών ως αχρεωστήτως
καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό
που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Η
εκκαθάριση ανατρέχει σε βάθος
πενταετίας. Τυχόν οφειλές πέραν της
πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν
βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οφειλής,
ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής
υποχρεούται
να
εξοφλήσει
το
υπόλοιπο ποσό είτε εφάπαξ εντός
τριάντα (30) ημερών, είτε σε έως έξι (6)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο
ποσό μηνιαίας δόσης τα πενήντα 50
ευρώ, άλλως εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων [ν.δ. 356/1974 (Α’
90)].
ε. Με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με
την
απόλυτη
πλειοψηφία
του
συνολικού αριθμού των μελών και τη
σύμφωνη γνώμη του δημάρχου,
μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή
της υποχρέωσης υποβολής της
ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής
ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας
των πάσης φύσεων ακινήτων. Η ως άνω
απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά
την περ. α' του παρόντος.».
Άρθρο 20
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης
αρμοδιοτήτων
των
υπηρεσιών
δόμησης των δήμων - Τροποποίηση
παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010

Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
έχει ως εξής:
«1. Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’
87): α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η
ημερομηνία «1η.1.2022» αντικαθίσταται
από την ημερομηνία «1η.3.2022»», β)
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Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’
87): α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η
ημερομηνία
«1η.3.2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«1η.6.2022»» και β) στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 6 η ημερομηνία «1ης.3.2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«1ης.6.2022» και το άρθρο 97Α
διαμορφώνεται ως εξής:

τροποποιείται η περ. α) της παρ. 3 ως προς
την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού
επάρκειας ελάχιστης στελέχωσης ενώ
προβλέπεται
η
δημοσίευση
της
διαπιστωτικής πράξης στο ΦΕΚ και γ) στην
παρ. 6 η ημερομηνία «1ης.1.2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«1ης.3.2022» και το άρθρο 97Α
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 97Α

«Άρθρο 97Α

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

1. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ.
2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α`
167), από την 1η.3.2022, εκτός από τις
υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται
στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο συστήνεται
και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης
(ΥΔΟΜ). Στους δήμους όπου δεν
υφίστανται ΥΔΟΜ την 1η.11.2020,
συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος. Η δομή
και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ
ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη
στελέχωση της παρ. 2, κατά την πρώτη
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, σύμφωνα με
το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007, Α` 134).

1. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της
παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017
(Α` 167), από την 1η.6.2022, εκτός από
τις
υπηρεσιακές
μονάδες
που
προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε
δήμο συστήνεται και λειτουργεί
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους
δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ
την 1η.11.2020, συστήνεται σε επίπεδο
Τμήματος. Η δομή και οι οργανικές
θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού
ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση
της παρ. 2, κατά την πρώτη
τροποποίηση
του
Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,
Α` 134).
2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που
λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν
αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν
αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη
πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό
μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή
ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν
υπάρχει,
αντικαθίσταται
από
αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με
μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην
πολεοδομία
και
ο
αγρονόμος
τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η
ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες
Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης
ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό

2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που
λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν
αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν
αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη
πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό
μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή
ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν υπάρχει,
αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή
τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό
τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο
αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό
μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις
Υπηρεσίες
Δόμησης
σε
επίπεδο
Διεύθυνσης ανέρχεται στο σαράντα τοις
εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας
προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης,
όπως προβλέπεται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου,
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(40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας
προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης,
όπως προβλέπεται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου,
συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά
των ειδικοτήτων του προηγούμενου
εδαφίου.
β) Στην κατά την περ. α` στελέχωση,
προσμετράται το πάσης φύσεως
απασχολούμενο
προσωπικό,
ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του,
συμπεριλαμβανομένου
του
προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 4674/2020 (Α` 53).
3. α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει
με απόφασή της την επάρκεια της
ελάχιστης στελέχωσης κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2, η οποία μετά τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως κοινοποιείται στη Γενική
Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση
Πολεοδομίας
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη
στελέχωση, με ευθύνη του οικείου
δημάρχου, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ
ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής
και διαβαθμιδικής συνεργασίας με
δήμους και περιφέρειες, κατά το
άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α` 87).
4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των
οδηγιών
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής
και χωροταξικής νομοθεσίας από τις
ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν
ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές
πράξεις που εκδίδουν, στην αρμόδια
για
τη
πολεοδομία/χωροταξία
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε
περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
εντοπίζει
ζητήματα

συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των
ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
β) Στην κατά την περ. α` στελέχωση,
προσμετράται
το
πάσης
φύσεως
απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα
της
σχέσης
εργασίας
του,
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού
της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020
(Α` 53).
3. α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει με
απόφασή της την επάρκεια της ελάχιστης
στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ.
2, η οποία μετά τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως
κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
του Υπουργείου Εσωτερικών και στη
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη
στελέχωση, με ευθύνη του οικείου
δημάρχου, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ
ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και
διαβαθμιδικής συνεργασίας με δήμους
και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν.
3852/2010 (Α` 87).
4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των
οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της
πολεοδομικής
και
χωροταξικής
νομοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι
υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν
ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις
που εκδίδουν, στην αρμόδια για τη
πολεοδομία/χωροταξία
Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει
ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων
αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο
Πολεοδομικών
Θεμάτων
και
Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη
διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν.
4495/2017 (Α` 167).
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νομιμότητας επί των πράξεων αυτών,
ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο
Πολεοδομικών
Θεμάτων
και
Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη
διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν.
4495/2017 (Α` 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία
των ΥΔΟΜ σε όλους τους δήμους της
Χώρας από 1ης.6.2022. Εφόσον έως
την
30η.9.2021,
δεν
έχουν
τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ
λειτουργούν
με
την
ελάχιστη
στελέχωση της παρ. 2 ή, εφόσον δεν
την πληρούν, κατά την περ. β` της παρ.
3.

6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των
ΥΔΟΜ σε όλους τους δήμους της Χώρας
από 1ης.3.2022. Εφόσον έως την
30η.9.2021, δεν έχουν τροποποιηθεί οι
ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την
ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2 ή, εφόσον
δεν την πληρούν, κατά την περ. β` της παρ.
3.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.
8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του
άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το
παρόν άρθρο καταργείται.».

7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.
8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ. 2
του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’
167), το παρόν άρθρο καταργείται.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης
αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο
πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής
υποστήριξης –Τροποποίηση άρθρου
376 ν. 4700/2020
Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α`
127): α) στις παρ. 2, 3 και 4 η
ημερομηνία
«1η.3.2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«1η.6.2022», β) στις παρ. 2 και 3 η
ημερομηνία
«28.2.2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«31.5.2022», γ) στην παρ. 4 η
ημερομηνία
«1η.4.2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«1η.7.2022», και οι παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 376 διαμορφώνονται ως εξής:
«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από
τους δήμους των αρμοδιοτήτων που
μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο
πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α`
της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν.
3852/2010 (Α` 87), για τις οποίες
παρέχεται κατά τη δημοσίευση του
παρόντος διοικητική υποστήριξη,
ορίζεται η 1η.6.2022. Μέχρι την

Οι παρ. 2, 3, 4 και 5, του άρθρου 376 του
ν. 4700/2020 (Α’ 127) έχουν ως εξής:
«1. Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α’
127): α) στις παρ. 2, 3, 4 και 5 η
ημερομηνία «1η.1.2022» αντικαθίσταται
από την ημερομηνία «1η.3.2022», β) στις
παρ. 2 και 3 η ημερομηνία «31.12.2021»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«28.2.2022», γ) στην παρ. 4 η ημερομηνία
«1η.2.2022» αντικαθίσταται από την
ημερομηνία «1η.4.2022», δ) στην παρ. 5
διαγράφεται η περ. α) και οι παρ. 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 376 διαμορφώνονται ως
εξής:
«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους
δήμους
των
αρμοδιοτήτων
που
μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο
των οριζομένων στην περ. α` της παρ. 1
του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α` 87),
για τις οποίες παρέχεται κατά τη
δημοσίευση του παρόντος διοικητική
υποστήριξη, ορίζεται η 1η.3.2022. Μέχρι
τις 28.2.2022 συνεχίζουν να εφαρμόζονται
και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του
άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου,
όπως
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31.5.2022 συνεχίζουν να εφαρμόζονται
και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1
του άρθρου 1 της από 31.12.2012
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4147/2013 (Α` 98), συνεχίζει να ισχύει.
3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.6.2022,
που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο
της παροχής διοικητικής υποστήριξης,
συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς
άλλη διατύπωση από τον δήμο, στη
χωρική αρμοδιότητα του οποίου
αφορά η προσβληθείσα πράξη.
Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις
κατά διοικητικών πράξεων, που
εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής
υποστήριξης από 1.1.2011 έως
31.5.2022, εκτελούνται από τον δήμο
στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά
η προσβαλλόμενη πράξη.
4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την
1η.6.2022 στο πλαίσιο παροχής
διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται
από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για
την παράδοση των φακέλων των
υποθέσεων
αυτών
συντάσσεται
πρωτόκολλο
παράδοσης
και
παραλαβής
από
τους
ενδιαφερομένους δήμους με ρητή
αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας
της σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του
πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
έως
1η.7.2022. Φάκελοι αρχειοθετημένων
υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από
τις υπηρεσίες που παρείχαν τη
διοικητική υποστήριξη, παραμένουν
στα αρχεία τους.».
Άρθρο 22
Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
από τους συνδέσμους δήμων –
Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4479/2017
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
4479/2017 (Α’ 97) αντικαθίσταται η
αναφορά στο έτος «2021» από την
αναφορά στο έτος «2022» και το άρθρο
διαμορφώνεται ως εξής:

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013
(Α` 98), συνεχίζει να ισχύει.
3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.3.2022, που
αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της
παροχής
διοικητικής
υποστήριξης,
συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη
διατύπωση από τον δήμο, στη χωρική
αρμοδιότητα του οποίου αφορά η
προσβληθείσα
πράξη.
Ανεκτέλεστες
δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών
πράξεων, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της
διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως
28.2.2022, εκτελούνται από τον δήμο στα
διοικητικά όρια του οποίου αφορά η
προσβαλλόμενη πράξη.
4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την
1η.3.2022
στο
πλαίσιο
παροχής
διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από
τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την
παράδοση των φακέλων των υποθέσεων
αυτών
συντάσσεται
πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής από τους
ενδιαφερομένους δήμους με ρητή
αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας της
σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του
πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 1η.4.2022.
Φάκελοι αρχειοθετημένων υποθέσεων,
που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες
που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη,
παραμένουν στα αρχεία τους.
5. Από την 1η.3.2022 καταργείται η παρ. 4
του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.».

Το άρθρο 25 του ν. 4479/2017 (Α’ 97) έχει
ως εξής:
«1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
μπορούν να διατίθενται πιστώσεις από
τους πόρους του άρθρου 259 του ν.
3852/2010 (Α` 87) σε Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Α`
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Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

βαθμού μέσω των οικείων δήμων για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου της
Γενικής
Γραμματείας
Πολιτικής
Προστασίας, μπορούν να διατίθενται
πιστώσεις από τους πόρους του
άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α` 87) σε
Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού μέσω
των οικείων δήμων για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας.

2. Ειδικά για τα έτη 2017 έως και 2021, οι
πόροι του άρθρου 259 του ν. 3852/2010
μπορούν να κατανέμονται με απόφαση
του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του
αρμόδιου
οργάνου
της
Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
απευθείας στους Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Α`
βαθμού για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας.»

«Άρθρο 25

2. Ειδικά για τα έτη 2017 έως και 2022,
οι πόροι του άρθρου 259 του ν.
3852/2010 μπορούν να κατανέμονται
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου της
Γενικής
Γραμματείας
Πολιτικής
Προστασίας,
απευθείας
στους
Συνδέσμους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.».
Άρθρο 24
Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας
Διοίκησης
και
Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
–
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 15 π.δ.
57/2007
Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ.
57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως
εξής:
«3.Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε
τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι
κοινή για τους σπουδαστές/στριες, ενώ
στη δεύτερη φάση λειτουργούν
τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των
τμημάτων και το περιεχόμενο της
αποστολής
τους
δύνανται
να
τροποποιούνται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από
γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η
τροποποίηση
ισχύει
από
τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στην
εκπαιδευτική σειρά που προκύπτει
από τον εισαγωγικό διαγωνισμό που
προκηρύσσεται μετά τη θέση της σε
ισχύ. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007
(Α΄59), έχει ως εξής:
«3. Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε
τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή
για όλους τους σπουδαστές, ενώ κατά τη
δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα
εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων
και το περιεχόμενο της αποστολής τους
μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του
ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μεταβολή ισχύει από
τη δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Η
μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται στην πρώτη εκπαιδευτική
σειρά, που θα εισαχθεί μετά τη θέση της
σε ισχύ.
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προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες
για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ
παράλληλα
λειτουργεί
ειδικό
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
σπουδαστών/τριών για την ένταξη τους
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών,
με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή
τους για την πλήρωση των αντίστοιχων
θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Εσωτερικών, μετά από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
ορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία
εισαγωγής
των
σπουδαστών/στριών που φοιτούν στο
ειδικό
πρόγραμμα,
ο
τρόπος
υλοποίησης, το περιεχόμενο και οι
κύριες θεματικές ενότητες του ειδικού
προγράμματος, η διαδικασία της
εξέτασης και της πιστοποίησης, ο
τύπος του πιστοποιητικού που
χορηγείται, η διαδικασία αποφοίτησης
και κατάληψης των θέσεων ανά
ειδικότητα του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος.».
Άρθρο 25
Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
–
Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17 π.δ.
57/2007
Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ.
57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1.Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’ έτος
εισαγωγικός διαγωνισμός.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται,
ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται
ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007
(Α΄59) έχει ως εξής:
«Άρθρο 17
1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ` έτος
εισαγωγικός διαγωνισμός.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο
συνολικός αριθμός των εισακτέων στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν
μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200),
όπως και ο αριθμός των εισακτέων που θα
ενταχθεί σε κάθε Τμήμα.
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εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο οποίος δεν
μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους
(200), όπως και ο αριθμός των
εισακτέων που εντάσσεται σε κάθε
Τμήμα.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών
στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι
των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές
ανακοινώνονται με την προκήρυξη του
διαγωνισμού, με την επιφύλαξη της
παρ. 1 του άρθρου 24.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται, επιπλέον
των ανωτέρω θέσεων, ο αριθμός των
θέσεων κλάδου Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών ανά ειδικότητα, που
αντιστοιχούν
σε
κάθε
τμήμα
εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Οι θέσεις
στα
τμήματα
εξειδίκευσης
κατανέμονται αναλόγως του αριθμού
των
σπουδαστών/τριών
αυτών.
Εξαιρείται το Τμήμα Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά
η θέση των υπηρεσιών του δημοσίου,
όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος/η της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α
σε
θέση
διοικητικού
υπαλλήλου.
Κάθε
απόφοιτος/η
διορίζεται σύμφωνα με τη δήλωση
προτίμησής του/της, τηρουμένης της
σειράς κατάταξης με βάση τον τελικό
βαθμό αποφοίτησης.

Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των
υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι
απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές
ανακοινώνονται με την προκήρυξη του
διαγωνισμού με την επιφύλαξη του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 24 του π.δ. 57/2007.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού
καθορίζεται κάθε φορά η θέση των
υπηρεσιών του Δημοσίου, όπου διορίζεται
κάθε απόφοιτος της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
σε
θέση
διοικητικού
υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος διορίζεται
σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του,
τηρούμενης της σειράς κατάταξης με βάση
τον τελικό βαθμό αποφοίτησης του.

Οι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης για την
ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών και λαμβάνουν το σχετικό
πιστοποιητικό, τοποθετούνται στις
θέσεις του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών που προβλέπονται στη οικεία
προκήρυξη. Οι λοιπές προβλεπόμενες
θέσεις
διορισμού
ανά
τμήμα
εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στη
οικεία προκήρυξη, παραμένουν κενές.
Σε περιπτώσεις μη πλήρωσης των
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προϋποθέσεων εισαγωγής στο ειδικό
πρόγραμμα
ή
μη
επιτυχούς
ολοκλήρωσης
του
ειδικού
προγράμματος
από
σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
παραμένουν κενές οι προβλεπόμενες
θέσεις Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, οι
οποίες δύνανται να προκηρύσσονται
επιπροσθέτως
στον
επόμενο
εισαγωγικό
διαγωνισμό
της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».
Άρθρο 26
Τρίτη φάση εκπαίδευσης στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
–
Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 22 π.δ.
57/2007

Η παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007
(Α’ 59), έχει ως εξής:
5. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα
προετοιμάζει τους μαθητές για τις θέσεις
που προορίζονται.

Η παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ.
57/2007 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα
προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες
για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ
λειτουργεί παράλληλα το ειδικό
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
σπουδαστών/τριών για την ένταξη
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο ειδικό
πρόγραμμα
εκπαίδευσης
σπουδαστών/στριών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την
ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών έχουν οι σπουδαστές/στριες
των τμημάτων εξειδίκευσης που
πληρούν τις προϋποθέσεις, που
καθορίζονται με την
υπουργική
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 15.».
Άρθρο 27
Ζητήματα πρόσληψης αποφοίτων της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 π.δ.
57/2007
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του
π.δ. 57/2007 (Α’ 59) προστίθενται
όγδοο και ένατο εδάφιο ως εξής:
«Οι
σπουδαστές/στριες
που
αποφοιτούν επιτυχώς από το ειδικό

Η παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007
(Α’ 59) έχει ως εξής:
1. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή
διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες
συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα
κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στον
πίνακα του τμήματος που ακολούθησαν.
Όσοι
εκ
των
εκπαιδευομένων
ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραμμα
σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. χωρίς να
αποφοιτήσουν επιτυχώς από αυτήν,
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πρόγραμμα
εκπαίδευσης
σπουδαστών/τριών για την ένταξη
στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών
διορίζονται σε οργανικές θέσεις του
Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Σε
περίπτωση
μη
επιτυχούς
αποφοίτησης
από
το
ειδικό
πρόγραμμα, οι σπουδαστές/στριες
έχουν τη δυνατότητα διορισμού ως
απόφοιτοι του τμήματος εξειδίκευσης,
σε προβλεπόμενη από την προκήρυξη
θέση, βάσει της δήλωσης και της
βαθμολογίας
τους
κατά
την
εκπαιδευτική διαδικασία της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Όσοι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
και ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό
πρόγραμμα, εξαιρούνται από τη
δυνατότητα επιστροφής στην οργανική
θέση τους, μετά την αποφοίτησή τους
από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».

σύμφωνα με τα όσα εκάστοτε ορίζει ο
οικείος Κανονισμός Σπουδών, διορίζονται
σε οργανικές και ελλείψει αυτών σε
προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ για
τον οποίο έχουν τον αντίστοιχο τίτλο
σπουδών, άλλως σε όμοιες θέσεις κλάδου
Διοικητικού - Οικονομικού δημοσίων
υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του
δημόσιου τομέα. Ο διορισμός τους γίνεται
στον
εισαγωγικό
βαθμό
του
συγκεκριμένου κλάδου της οικείας
υπηρεσίας, η δε υπηρεσιακή τους
κατάσταση ρυθμίζεται στο εξής από τις
γενικές για τον κλάδο και την υπηρεσία και
όχι από τις ειδικές περί αποφοίτων
Ε.Σ.Δ.Δ. διατάξεις. Ο διορισμός τους
γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει
του τελικού βαθμού τους.
Όσοι εκ των εκπαιδευομένων δεν
ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραμμα
σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. λόγω αποβολής τους
με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
εξαιτίας
αδικαιολόγητων
απουσιών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων
κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα και του οικείου Κανονισμού
Σπουδών και δεν είχαν κατά την εισαγωγή
τους στην Ε.Σ.Δ.Δ. τη δημοσιοϋπαλληλική
ιδιότητα, δεν διορίζονται σε θέσεις
υπαλλήλων και δεν δικαιούνται να
συμμετάσχουν σε νέο εισαγωγικό
διαγωνισμό για την Ε.Σ.Δ.Δ..
Οι φοιτήσαντες αλλά μη αποφοιτήσαντες
από την Ε.Σ.Δ.Δ. δημόσιοι υπάλληλοι
επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωση του
κύκλου σπουδών στις οργανικές τους
θέσεις, ενώ όσοι εκ των αποφοίτων της
Ε.Σ.Δ.Δ. έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική
ιδιότητα δύνανται να επιστρέψουν, με
αίτηση τους, μετά την αποφοίτηση τους,
στις οργανικές θέσεις που κατείχαν πριν
από την είσοδο τους στη Σχολή. Κάτοχοι
πτυχίων θετικών ή τεχνικών επιστημών
δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του να
διορισθούν σε θέσεις κλάδων αντίστοιχων
προσόντων εφόσον υπάρχουν στο φορέα
διορισμού τους.

Άρθρο 29

Το άρθρο 13 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) έχει
ως εξής:
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Ρύθμιση
θεμάτων
Συνοριακών
Σταθμών - Συμμόρφωση της Ελληνικής
Δημοκρατίας προς το κεκτημένο
Schengen – Τροποποίηση άρθρου 13
ν. 4674/2020
Στο άρθρο 13 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
επέρχονται οι εξής αλλαγές: α)
αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2, β)
αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3, γ) καταργείται η παρ. 4 και το
άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ρύθμιση
θεμάτων
Συνοριακών
Σταθμών - Συμμόρφωση της Ελληνικής
Δημοκρατίας προς το κεκτημένο
Schengen
1. Η αρμοδιότητα για τη χωροθέτηση,
εγκατάσταση και κατασκευή των
Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η
ευθύνη για τον καθορισμό των
πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών
κατασκευής και λειτουργίας για τη
συμμόρφωση
της
Ελληνικής
Δημοκρατίας προς το κεκτημένο
Schengen (ν. 2514/1997, Α΄ 140) και
την πλήρη εφαρμογή των σχετικών
Κανονισμών (ΕΕ) καθώς και των
απαιτήσεων
των
υπόλοιπων
υπηρεσιών που παρέχονται εντός των
Συνοριακών Σταθμών ανήκει στον
Υπουργό Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες
του πρώτου εδαφίου ασκούνται μέσω
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
αρμοδιότητα
συντήρησης
των
εγκαταστάσεων και της υποδομής των
Συνοριακών Σταθμών, υλοποίησης των
παρεμβάσεων για την συμμόρφωση
της χώρας προς το κεκτημένο
Schengen, την πλήρη εφαρμογή των
σχετικών Κανονισμών (ΕΕ) και των
απαιτήσεων
των
υπόλοιπων
υπηρεσιών που παρέχονται εντός των
Συνοριακών Σταθμών, διενέργειας των
πάσης φύσεως επισκευών των

«Άρθρο 13
Ρύθμιση θεμάτων Συνοριακών
Σταθμών - Συμμόρφωση της Ελληνικής
Δημοκρατίας προς το κεκτημένο Schengen
1. Η αρμοδιότητα για τη χωροθέτηση,
εγκατάσταση, κατασκευή και συντήρηση
των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η
ευθύνη για τον καθορισμό των πρότυπων
τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και
λειτουργίας για τη συμμόρφωση της
Ελληνικής
Δημοκρατίας
προς
το
κεκτημένο Schengen (ν. 2514/1997, Α`
140) και την πλήρη εφαρμογή, των
σχετικών Κανονισμών (ΕΕ), μεταξύ άλλων
και των Κανονισμών για τη χρήση του
συστήματος εισόδου - εξόδου, ανήκει
στον
Υπουργό
Εσωτερικών.
Οι
αρμοδιότητες
του
προηγούμενου
εδαφίου ασκούνται μέσω της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
2. Ειδικότερες προδιαγραφές υπηρεσιών
που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο
προσώπων
και
αντικειμένων,
προτείνονται
προς
τον
Υπουργό
Εσωτερικών εντός του διαστήματος που
κάθε φορά τίθεται, άλλως δεν
λαμβάνονται
υπόψη.
Οι
τεχνικές
προδιαγραφές
κατασκευής
των
Συνοριακών Σταθμών είναι απόρρητες. Ως
συντήρηση εγκαταστάσεων, κτιρίων,
κατασκευών και δικτύων εντός των
συνοριακών
σταθμών
νοείται
η
οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία ή
υπηρεσία, ανεξάρτητα αν με ειδικότερες
διατάξεις η αρμοδιότητα συντήρησης
ανήκει σε άλλον φορέα, εξαιρουμένου του
τεχνολογικού
εξοπλισμού
εκάστης
συστεγαζόμενης υπηρεσίας.
3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει
κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται
στους συνοριακούς σταθμούς της Χώρας
ανεγερθέντα πριν την 28η.7.2011,
θεωρείται ότι έχουν ανεγερθεί και
λειτουργούν
νόμιμα.
Κατασκευές,
επισκευές, συντηρήσεις επί των κτιρίων
που στεγάζονται συνοριακοί σταθμοί και
το σύνολο των υπηρεσιών τους,
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εγκαταστάσεων και της υποδομής των
Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η
μέριμνα για την άρτια λειτουργία τους
ανήκει στους Συντονιστές των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα
χωρικά όρια αρμοδιότητας των οποίων
είναι εγκατεστημένοι οι Συνοριακοί
Σταθμοί. Οι διαδικασίες σύναψης, η
εποπτεία και η επίβλεψη των
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
που απαιτούνται για τις ανάγκες
χωροθέτησης,
εγκατάστασης
και
κατασκευής των Συνοριακών Σταθμών,
με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου
της παρούσας, διενεργούνται με
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του
Υπουργείου Εσωτερικών και φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/214
(Α’ 143).
2. Για την υλοποίηση της παρ. 1
δύναται να προτείνονται ειδικότερες
προδιαγραφές προς τον
Υπουργό
Εσωτερικών από τα κατά περίπτωση
αρμόδια υπουργεία, οι υπηρεσίες των
οποίων λειτουργούν ή πρόκειται να
λειτουργήσουν εντός των συνοριακών
σταθμών. Στην ως άνω πρόταση
καθορίζεται και ο τυχόν απόρρητος
χαρακτήρας των προδιαγραφών.
3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει
κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται
στους συνοριακούς σταθμούς της
Χώρας
ανεγερθέντα
πριν
την
28η.7.2011, θεωρείται ότι έχουν
ανεγερθεί και λειτουργούν νόμιμα. Οι
μελέτες των έργων που απαιτούνται
για
τις
ανάγκες
χωροθέτησης,
εγκατάστασης και κατασκευής των
Συνοριακών Σταθμών εγκρίνονται και
παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες κείμενες διατάξεις
από το συγκεκριμένο κάθε φορά
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, όπως
αυτό προσδιορίζεται στη συναφθείσα
προγραμματική σύμβαση της παρ. 1.

εκτελούνται ύστερα από έγκριση των
μελετών κατασκευής, η οποία χορηγείται
από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών. Η έγκριση παρέχεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την υποβολή των οριστικών
μελετών, άλλως θεωρείται ανεπιφύλακτα
δοθείσα.
4. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε
άλλη διάταξη, ο έλεγχος των εργασιών
δόμησης επί των συνοριακών σταθμών
διενεργείται από τριμελή επιτροπή
αποτελούμενη από έναν (1) μηχανικό του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
έναν (1) μηχανικό της Διεύθυνσης
Τεχνικών
Υπηρεσιών
της
οικείας
Περιφέρειας και έναν (1) μηχανικό της
οικείας Υπηρεσίας Δόμησης. Τα μέλη της
επιτροπής ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, μαζί με τους
αναπληρωτές τους. Για τον έλεγχο
συντάσσεται
πόρισμα,
το
οποίο
υποβάλλεται αυθημερόν στον Γενικό
Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ο
οποίος
έχει
την
αποκλειστική
αρμοδιότητα επιβολής των κυρώσεων που
προβλέπονται στην κείμενη πολεοδομική
νομοθεσία, τηρουμένης πάντως της
διάταξης του άρθρου 109 του ν.
4622/2019 (Α` 133).
5. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν
εφαρμογή στους χερσαίους συνοριακούς
σταθμούς της Χώρας, ανεξαρτήτως
ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
2647/1998 (Α` 237), ως και κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής ρύθμισης, διατηρούνται
σε ισχύ, εφόσον δεν αντίκεινται στις
ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.»
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4. (Καταργείται)
5. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού
έχουν εφαρμογή στους χερσαίους
συνοριακούς σταθμούς της Χώρας,
ανεξαρτήτως
ιδιοκτησιακού
καθεστώτος.
β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
2647/1998 (Α` 237), ως και κάθε άλλης
γενικής
ή
ειδικής
ρύθμισης,
διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν
αντίκεινται στις ρυθμίσεις του
παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 30
Προσωπικό
Ανώτατων
Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών
Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων
– Τροποποίηση άρθρου 241 ν.
4823/2021
1. Στην παρ. 9 του άρθρου 241 του ν.
4823/2021 (Α’ 136) τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο ως προς τη μεταφορά σε
κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η
παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
το μόνιμο και με σχέση εργασίας
αορίστου
χρόνου
διοικητικό
προσωπικό των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης
και Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρεται
αυτοδικαίως
στα
Πανεπιστήμια
Μακεδονίας και Ιωαννίνων αντίστοιχα
σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν
υφίσταται τέτοια, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση του φορέα
υποδοχής, αντίστοιχη αυτής που
κατέχει με την ίδια εργασιακή σχέση,
στην ίδια κατηγορία - εκπαιδευτική
βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια
ειδικότητα και με τον βαθμό που
κατέχει. Η τοποθέτηση γίνεται με
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
και
αφού
συνεκτιμηθούν
η
οικογενειακή κατάσταση και λόγοι
υγείας. Για την κατά τα ως άνω
μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη».

Παρ. 9,10 άρθρου 241 ν. 4823/2021 (Α’
136)

«9. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το
μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Α.
Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων
μεταφέρεται
αυτοδικαίως
στα
Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Ιωαννίνων
αντίστοιχα σε θέση αντίστοιχη αυτής που
κατέχει με την ίδια εργασιακή σχέση, στην
ίδια κατηγορία - εκπαιδευτική βαθμίδα,
στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και
με τον βαθμό που κατέχει. Η τοποθέτηση
γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η
οικογενειακή κατάσταση και λόγοι υγείας.
10. Ειδικά το μόνιμο και με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό
προσωπικό της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωάννινων,
το οποίο έχει την κύρια και μόνιμη
εγκατάστασή του (κατοικία) στο Δήμο
Κόνιτσας, δύναται, κατά παρέκκλιση από
τις κείμενες διατάξεις, να αιτηθεί τη
μετάταξη του σε υπηρεσίες του Δήμου
Κόνιτσας ή Πωγωνίου ή στην Μητρόπολη
Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανής
και
Κονίτσης. Κατόπιν αποδοχής της αίτησης
από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή τον
οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η
μετάταξη με κοινή απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων,
Οικονομικών και Εσωτερικών, από το

142

2. Στην παρ. 10 του άρθρου 241 του ν.
4823/2021 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται
ως εξής:
«10. Ειδικά το μόνιμο και με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό
προσωπικό
της
Α.Ε.Α.
Βελλάς
Ιωάννινων, το οποίο έχει την κύρια και
μόνιμη εγκατάστασή του (κατοικία)
στο Δήμο Κόνιτσας, δύναται, κατά
παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις,
να αιτηθεί τη μετάταξη του σε
υπηρεσίες του Δήμου Κόνιτσας ή
Πωγωνίου ή στην Μητρόπολη
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και
Κονίτσης. Κατόπιν αποδοχής της
αίτησης από το αρμόδιο όργανο του
Δήμου ή τον οικείο Μητροπολίτη,
διενεργείται η μετάταξη με κοινή
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
Υπουργείων
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και
Εσωτερικών, από το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023. Η αίτηση απευθύνεται
μόνο σε έναν από τους φορείς του
πρώτου εδαφίου και υποβάλλεται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος. Μετά την, για
οποιονδήποτε λόγο, παρέλευση της
προθεσμίας
του
προηγούμενου
εδαφίου, εφαρμόζεται αποκλειστικά η
παρ. 9. Η τοποθέτηση γίνεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Δήμου ή του οικείου Μητροπολίτη,
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
του Δήμου ή τις ανάγκες της
Μητροπόλεως
και
αφού
συνεκτιμηθούν
η
οικογενειακή
κατάσταση και λόγοι υγείας.

ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023. Η αίτηση
απευθύνεται μόνο σε έναν από τους
φορείς του πρώτου εδαφίου και
υποβάλλεται
εντός
αποκλειστικής
προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την,
για οποιονδήποτε λόγο, παρέλευση της
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου,
εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 9. Η
τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Δήμου ή του
οικείου Μητροπολίτη, σύμφωνα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου ή τις
ανάγκες της Μητροπόλεως και αφού
συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση
και λόγοι υγείας.
Το γεγονός της κατοικίας αποδεικνύεται
από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του έτους πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος.».

Το
γεγονός
της
κατοικίας
αποδεικνύεται από τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του έτους
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Η κατά τα ως άνω μετάταξη
διενεργείται σε κενή οργανική θέση ή,
εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του
φορέα υποδοχής, αντίστοιχη της θέσης

143

που κατείχε ο υπάλληλος στον φορέα
προέλευσής του, με την ίδια εργασιακή
σχέση,
στην
ίδια
κατηγορία
(εκπαιδευτική βαθμίδα), στον ίδιο
κλάδο και ειδικότητα και με τον βαθμό
που κατέχει.».
3. Στο άρθρο 241 του ν. 4823/2021
προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Το προσωπικό των ως άνω
καταργούμενων φορέων δύναται να
μετέχει στους κύκλους κινητικότητας
έτους 2022, μη εφαρμοζομένων των
προϋποθέσεων
συμμετοχής
του
άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (A’ 224).»
Άρθρο 31
Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για
την
προμήθεια
υλικών
λόγω
κορωνοϊού - Τροποποίηση άρθρου
106 ν. 4876/2021
Στο άρθρο 106 του ν. 4876/2021 (Α’
251), η ημερομηνία «31η.3.2022»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«30η.6.2022», ο τίτλος προσαρμόζεται
αναλόγως προς την τροποποιούμενη
διάταξη
και
το
άρθρο
106
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 106
Δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων
για την προμήθεια υλικών για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό
COVID-19
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της
από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη
δυνατότητα
ανάθεσης
δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια υλικών
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης, που προκλήθηκε από τον
κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ.
2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’
147), παρατείνεται από τη λήξη της έως
και την 30η.6.2022.».

Το άρθρο 106 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)
έχει ως εξής:
«Άρθρο 106
Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης
από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για
την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό
COVID-19
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από
11.3.2020
Πράξης
Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως
προς τη δυνατότητα ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για
την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης, που προκλήθηκε από τον
κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
παρατείνεται από τη λήξη της έως και την
31η.3.2022.»
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30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση
Άρθρο 33
Καταργούμενη διάταξη
Από τη δημοσίευση του παρόντος
καταργείται:
Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) σχετικά με τη νομική
υποστήριξη
αιρετών
τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Καταργούμενες διατάξεις
Παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020
(Α’ 53):
«4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους
αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
νομική
υποστήριξη
των
αιρετών
παρέχεται μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του
δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που
υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν
υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη
εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται με
ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία
Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που
δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω
έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων,
εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί
τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως
άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή
απαλλάσσονται των κατηγοριών ή
τελεσίδικο
βούλευμα
δικαστικού
συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η
ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η
υπόθεση στο αρχείο.»

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
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Παρ. 1 άρθρου 1

Υπουργός Οικονομικών

Συγκρότηση
Συντονισμού

Παρ. 1 άρθρου 1

Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Παρ. 3 άρθρου 1

Υπουργός Επικρατείας (αρμόδιος

Εισήγηση, έγκριση και δημοσίευση του
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης
της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.)

για τη διασφάλιση της ενότητας και της
συνοχής του κυβερνητικού έργου)

Κεντρικής

Επιτροπής

Υπουργικό Συμβούλιο
Παρ. 4 άρθρου 1

Εγκαθίδρυση,
επικαιροποίηση
και
ανασχεδιασμός Εθνικού Συστήματος
Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.)

Υπουργός Εσωτερικών
Διοικητής ΕΑΔ

Παρ. 3 άρθρου 11

Δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος που
υπηρετεί στον οικείο Ο.Τ.Α.

Παροχή εισήγησης για νομική υποστήριξη
των αιρετών

Άρθρο 22

Αρμόδιο όργανο Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας

Παροχή γνώμης για διάθεση πιστώσεων
από τους πόρους του άρθρου 259 του ν.
3852/2010 (Α` 87) σε Συνδέσμους Ο.Τ.Α.
Α` βαθμού μέσω των οικείων δήμων για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Παρ. 2 άρθρου 1

Απόφαση
Διοικητή Ε.Α.Δ.

Διοικητής Ε.Α.Δ.

Συγκρότηση
Κεντρικής
Επιτροπής Συντονισμού

Παρ. 3 άρθρου 1

Πράξη
Υπουργικού
Συμβουλίου
(Π.Υ.Σ.)

Υπουργικό
Συμβούλιο

Έγκριση
του
Εθνικού
Στρατηγικού
Σχεδίου
Καταπολέμησης
της
Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.)

Παρ. 4 άρθρου 1

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργός
Εσωτερικών
Εισήγηση
Διοικητή Ε.Α.Δ.

Εγκαθίδρυση,
επικαιροποίηση
και
ανασχεδιασμός
Εθνικού
Συστήματος Ακεραιότητας
(Ε.Σ.Α.)

Παρ. 3 άρθρου
11

Απόφαση

Οικονομική
Επιτροπή Ο.Τ.Α.

Παροχή
νομικής
υποστήριξης αιρετών

Άρθρο 14

Απόφαση του
δημοτικού
συμβουλίου

Δημοτικό
συμβούλιο κάθε
δήμου

Παροχή
χρηματικών
επιχορηγήσεων

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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Άρθρο 19

Απόφαση
δημοτικού
συμβουλίου

Δημοτικό
Συμβούλιο

Άρθρο 22

Απόφαση

Αρμόδιο όργανο
Υπουργείου
Εσωτερικών

Διάθεση πιστώσεων από
τους πόρους του άρθρου
259 του ν. 3852/2010 (Α`
87) σε Συνδέσμους Ο.Τ.Α.
Α` βαθμού μέσω των
οικείων δήμων για την
κάλυψη
δράσεων
πυροπροστασίας.

Άρθρο 23

Απόφαση

Δήμαρχος ή
Περιφερειάρχης

Ανάθεση κάθε αναγκαίας
δημόσιας
σύμβασης
προμήθειας,
έργου
ή
υπηρεσίας
για
την
αντιμετώπιση
της
κατάστασης, εντός των
διαθέσιμων
πιστώσεων
του προϋπολογισμού τους

δημάρχου
ή
περιφερειάρχη

Σύμφωνη γνώμη
Δημάρχου

Αναστολή
υποχρέωσης
υποβολής βεβαίωσης περί
μη οφειλής ΤΑΠ για τη
μεταβίβαση
της
κυριότητας των πάσης
φύσεων ακινήτων

Άρθρο 24

Υπουργική
απόφαση

Υπουργός
Εσωτερικών

Ορισμός
των
προϋποθέσεων και της
διαδικασίας
εισαγωγής
των σπουδαστών/στριών
που φοιτούν στο ειδικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης

Παρ. 1 άρθρου
25

Υπουργική
απόφαση

Υπουργός
Εσωτερικών

Καθορισμός αριθμού των
εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Καθορισμός των θέσεων
των υπηρεσιών στις οποίες
διορίζονται οι απόφοιτοι
των Τμημάτων

Παρ. 2 άρθρου
25

Υπουργική
απόφαση

Υπουργός
Εσωτερικών

Καθορισμός των θέσεων
των
υπηρεσιών
του
Δημοσίου που διορίζονται
οι απόφοιτοι/ες.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β’
«Γενική Γραμματεία Δασών και ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των Δασικών
Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού, Κωνσταντίνος Κυριόπουλος, 2131513845,
k.Kyriopoulos@nsk.gr

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ7
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ10
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ11
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ12

7
8
9
10
11

12

Χ

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τις διατάξεις του προτεινόμενου μέρους εξασφαλίζονται η εύρυθμη
λειτουργία και η ομαλή μετάβαση των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως
προβλέφθηκε στο άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’
156).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Ρυθμίζονται τα επιμέρους αναγκαία υποστηρικτικά ζητήματα που αφορούν στην
ανάθεση οικονομικών αρμοδιοτήτων, τη διαδικασία κατάταξης του
μεταφερόμενου προσωπικού μεταβίβασης, την υλικοτεχνική υποδομή και τις
δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Αφορά το σύνολο του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
Χ ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη
διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών που προβλέπεται
στο άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται
πρωτογενώς ζητήματα που δεν θα μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων.

Δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η
επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.
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της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Απαιτείται παρέμβαση σε νομοθετικό επίπεδο. Η
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων,
κρίνεται απρόσφορη και δεν επιλύει τα τιθέμενα
ζητήματα.

Συναφείς πρακτικές

6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

ΝΑΙ  ΟΧΙ

[X]

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται
με την αξιολογούμενη ρύθμιση

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
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i) βραχυπρόθεσμοι:

Η αντιμετώπιση ζητημάτων που συνάπτονται με την ομαλή
μεταφορά των δασικών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Με την ολοκλήρωση της καθετοποίησης των δασικών υπηρεσιών
και τη μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σκοπούνται η καλύτερη οργάνωση
και λειτουργία και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των
περιφερειακών αυτών υπηρεσιών με τις αρμόδιες κεντρικές
υπηρεσίες. Επιδιώκεται, συνάμα, η ενδυνάμωση της προστασίας
και της μέγιστης δυνατής αντοχής και ανθεκτικότητας των δασών
απέναντι στις αναπόφευκτες και ορατές πλέον επιπτώσεις της
κλιματικής κρίσης.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ [X]
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

12.

Στις αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος
που ανατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισμού
και Επιθεώρησης Δασών, προβλέπεται η χρήση
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Δημοσιονομικής
Πολιτικής
(Ο.Π.Σ.Δ.Π.).
Συγκεκριμένα, ανατίθεται η παραγωγή στο
ii) Εάν είναι έμμεση,
Ο.Π.Σ.Δ.Π. ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και
εξηγήστε:
πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων
χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την
απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ
τρίτων σε αυτούς.
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ [X] ΟΧΙ 
Εξηγήστε:
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ [X] ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
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13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ [X]
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο

Στόχος

34

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι πλέον αρμόδιος για θέματα δασών
νοείται ο Γενικός Γραμματέας Δασών.

35

Στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η μετονομασία των Γενικών Διευθύνσεων
Δασών σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Ε.Ε.Δ.Π.), οι οποίες
αποτελούν οργανωτικές δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

36

Με το προτεινόμενο άρθρο ανατίθενται, στις Διευθύνσεις Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών, επιπλέον των ήδη ασκούμενων από αυτές, αρμοδιότητες
υποστηρικτικής οικονομικής λειτουργίας. Παράλληλα, εξειδικεύονται οι επιπλέον
αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις Διευθύνσεις
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εκάστης Ε.Ε.Δ.Π. και προβλέπεται η
εξακολούθηση της λειτουργίας των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών ως Ενδιάμεσων Φορέων για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

37

Με το προτεινόμενο άρθρο ανατίθενται επιπλέον αρμοδιότητες στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των
Ε.Ε.Δ.Π..
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η διοικητική μετατροπή και αναβάθμιση
των Γραφείων Διοικητικού Λογιστικού των Δασικών Τμημάτων των Διευθύνσεων
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας των
Ε.Ε.Δ.Π., δεδομένου του αυξημένου και νευραλγικού ρόλου που καλούνται να
διαδραματίσουν, όσον αφορά στην άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη των
Ε.Ε.Δ.Π. και του προσωπικού αυτών.
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η έκδοση επικαιροποιημένων
διαπιστωτικών πράξεων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με τις οποίες
καθορίζεται το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών το οποίο μεταφέρεται στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και οι κενές και δεσμευμένες θέσεις
των δασικών υπηρεσιών που μεταφέρονται στο ως άνω Υπουργείο. Παράλληλα,
προβλέπεται ότι με την πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ.
3 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου,
διαπιστώνεται η κατάταξη του προσωπικού που μεταφέρεται στο Υπουργείο σε
αντίστοιχες θέσεις κλάδου και ειδικότητας και, ελλείψει αντίστοιχου
κλάδου/ειδικότητας, η κατάταξη στον κλάδο/ειδικότητα που ανήκει, ενώ
προβλέπεται και η αντίστοιχη αύξηση των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του
Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κατά τον αριθμό των θέσεων που
καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

38

39

40

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η απαλλαγή της μεταβίβασης της
υλικοτεχνικής υποδομής των μεταφερόμενων δασικών υπηρεσιών από φόρους.
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41

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετονομάζονται σε Γενικές Διευθύνσεις Χωροταξικής
Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής.

42

Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το χρονικό σημείο κατά το οποίο οι δαπάνες
λειτουργίας των μεταφερόμενων δασικών υπηρεσιών βαραίνουν τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΜΕΣΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

Χ

Μείωση δαπανών

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το όφελος είναι κάθετο και διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας και δημόσιας διοίκησης.
19.
Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
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Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι σκοπούμενες ρυθμίσεις ως επί το πλείστον δεν παρουσιάζουν άμεσα κόστος και σε κάθε περίπτωση, το
όποιο ενδεχόμενο κόστος δεν δύναται να προσδιορισθεί εκ των προτέρων με ασφάλεια ή έστω να
πιθανολογηθεί με επαρκή βεβαιότητα.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
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Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 24

25.



Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός


Οδηγία

Απόφαση

26.




27.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης




28.

Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
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Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας
22.

από την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την
υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία /
υπηρεσίες



Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Υπήρξε συνεργασία με τα συναρμόδια
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Διεθνής διαβούλευση


23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Επί του Μέρους Β των διατάξεων
του νομοσχεδίου υποβλήθηκαν
από σαράντα τέσσερις (44)
συμμετάσχοντες
αντίστοιχος
αριθμός σχολίων.

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
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Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός συμμετασχόντων

44 (επισυνάπτονται αναλυτικά)

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Τα
περισσοτέρα
εκ
των
αναρτηθέντων
σχολίων
δεν
μπορούσαν να υιοθετηθούν και να
περιληφθούν στο σχέδιο νόμου.
Ενδεχομένως, κάποια από τα
σχόλια
που
εμπεριέχουν
οργανωτικής φύσης προτάσεις να
μπορέσουν να ληφθούν υπόψη σε
μελλοντική τροποποίηση του
Οργανισμού του Υπουργείου, όσον
αφορά τη διάρθρωση και τις
αρμοδιότητες
των
δασικών
υπηρεσιών που υπάγονται πλέον
σε αυτό.
Ειδικότερα,
κάποια
σχόλια
αναφέρονταν σε πρόταση για
διαφορετική οργανωτική δομή
των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής
Δασικής Πολιτικής, οι οποίες
προκύπτουν από τη μετονομασία
των Γενικών Διευθύνσεων Δασών.
Πλην όμως, στην παρούσα φάση
της ολοκλήρωσης της μεταφοράς
των δασικών υπηρεσιών από τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και ενόψει έναρξης σε
σύντομο χρονικό διάστημα της
αντιπυρικής
περιόδου
δεν
κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του
οργανωτικού σχήματος και της
δομής των δασικών υπηρεσιών.
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Άλλα σχόλια αφορούσαν την
ανάθεση
αρμοδιοτήτων
στις
Διευθύνσεις Συντονισμού και
Επιθεώρησης
Δασών
και
πρότειναν είτε την απάλειψη των
διατάξεων αυτών είτε την αλλαγή
του περιεχομένου της διάταξης και
την ανάθεση των σχετικών
αρμοδιοτήτων
σε
κεντρική
υπηρεσία του Υπουργείου. Ούτε
όμως αυτές οι προτάσεις θα
μπορούσαν
να
υιοθετηθούν
καθόσον οι δασικές υπηρεσίες
εντάσσονται και οργανώνονται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ως περιφερειακές του
υπηρεσίες και η διοικητική τους
υποστήριξη
θα
πρέπει
να
παρέχεται, για λειτουργικούς
πρωτίστως λόγους, σε αντίστοιχο
περιφερειακό και όχι σε κεντρικό
επίπεδο.
Ακόμη δεν υιοθετήθηκαν τα
σχόλια για αλλαγή τίτλου δασικών
υπηρεσιών όπως της Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών ως αλυσιτελή και διότι δεν
είναι υπαρκτός ο επικαλούμενος
κίνδυνος σύγχυσής τους με τις
Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής
Πολιτικής, οι οποίες λειτουργούν
σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.

Επισυνάπτεται αναλυτική έκθεση διαβούλευσης.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για
την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0 και άλλες
επείγουσες διατάξεις»
Το Σ/Ν αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 24.02.2022 και ώρα 23.30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 03.03.2022 και ώρα 23.30
ικτυακός τόπος Ανάρτησης : www.opengov.grΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Συνεργασία με άλλα Yπουργεία / Yπηρεσίες: - Εσωτερικών και Οικονομικών
ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΘΡΩΝ: 9
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 44

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
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3 Μαρτίου 2022, 16:30 : (Άρθρο 11) Στο άρθρο 11, παρ. 2, περ. στ΄, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αναφέρεται ως
αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: «στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον αρμόδιο
διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της, μετά του σχετικού
φακέλου, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 26 του ν. 4270/2014». Ωστόσο, με το ν. 4270/2014, άρ.26, παρ. 1, ορίζεται: «1. Ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών
οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, αν έχει ως αποτέλεσμα […]. Αν η αρμόδια αρχή
επιμείνει στην εκτέλεση της εντολής της, οφείλει να επαναλάβει εγγράφως την αντίρρησή του, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της
στο ΓΛΚ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκτελέσει την εντολή […]». Δοθέντος αφενός ότι η υπό διαβούλευση διάταξη ορίζει
κάτι αντίθετο από το ν. 4270/2014 στον οποίο παραπέμπει («Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων» αντί «ΓΛΚ και
Ελεγκτικό Συνέδριο»), και αφετέρου ότι δεν προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία σχετική αρμοδιότητα της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, είναι απαραίτητο προκειμένου να μην προκύψει σύγχυση, να αναδιατυπωθεί η διάταξη
ως εξής: «στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον αρμόδιο διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των
εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της, μετά του σχετικού φακέλου, στις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 26 του ν. 4270/2014».
3 Μαρτίου 2022: 13:30: (άρθρο 13) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία Τμήματος Πληροφοριακών και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων ή διαφορετικά το νέο τμήμα που συστήνεται να περιλαμβάνει και αυτή την αρμοδιότητα.
3 Μαρτίου 2022: 13:17: (άρθρο 11) Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την κατάργηση των Υπηρεσιών Εντελλομένων Εξόδων
των πρώην Νομαρχιών και την υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στις οικονομικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
ήταν αυτό που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η μεταφορά αυτών των οικονομικών υπηρεσιών στις Διευθύνσεις
Συντονισμού μελλοντικά και υπό προϋποθέσεις (προσωπικό, εκπαίδευση, κ.λπ.) να έχει θετικό αποτέλεσμα, στην παρούσα
όμως φάση θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην ίδια τη λειτουργία των Δασικών υπηρεσιών αφού με την υπάρχουσα
γνώση και εμπειρία θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το πρόβλημα των οικονομικών
προβλημάτων των Δασικών Υπηρεσιών δεν είναι η υπαγωγή αλλά η οργάνωση, το προσωπικό, η διάθεση και κυρίως οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν δημιουργηθεί. Εάν δεν λυθούν αυτά η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη.
3 Μαρτίου 2022: 13:01: (άρθρο 15) Πρόβλεψη για τη δημιουργία Τμήματος Πληροφορικής -Υποστήριξης Ηλεκτρονικών
Συστημάτων των Δ/νσεων που απαρτίζουν τη νεοσυσταθείσα Γενική Επιθεώρηση.
3 Μαρτίου 2022: 9:27: (άρθρο 11) Ύστερα θα στέλνει το ΥΠΕΝ έγγραφα ότι η απορρόφηση των πιστώσεων του χρηματοδοτικού
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου είναι πολύ χαμηλή. Ξεχάστε τις δαπάνες. Δε θα γίνονται.
3 Μαρτίου 2022: 8:39 : (άρθρο 17) Είναι τελείως απίθανο να υπάρξει δυνατότητα λειτουργίας των τμημάτων υποστήριξης των
δ/νσεων συντονισμού μέσα στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που απομένει και ανάληψη των αρμοδιοτήτων του άρθρου 11.
Η προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τις 31/12/2022 (λήξη και του οικονομικού έτους) ,οπότε αφενός θα εκτελεστεί
κανονικά ο προυπολογισμός και αφετέρου (ίσως) να μπορέσει να γίνει μια στοιχειώδης οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση
των
σχετικών
υπηρεσιών.
Σε διαφορετική περίπτωση με το άρθρο αυτό προβλέπεται μέσα στην αντιπυρική περίοδο ουσιαστικά διακοπή λειτουργίας της
Δασικής Υπηρεσίας επ αόριστον. (Όχι ότι θα ενδιαφερθεί και κανένας)….
2 Μαρτίου 2022: 23:56: (άρθρο 10) Συμφωνώ με τους ανωτέρω, ιδίως με την πρόταση της κας Ξυλούρη, ως προς τον τίτλο
«Επιθεώρησης».
Ως προς την κατάργηση Υπηρεσιών διαφωνώ, επειδή θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της Υπηρεσίας. Αναγκαίες οι
προσλήψεις προσωπικού κι όχι οι καταργήσεις. Οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις άλλων φορέων και Υπηρεσιών την
τελευταία δωδεκαετία επέφεραν πολλά προβλήματα και στις Υπηρεσίες και στους πολίτες.
2
Μαρτίου
2022,
23:24:
(άρθρο
11)
Το
άρθρο
αυτό
πρέπει
άμεσα
ν’
αποσυρθεί.
Οι αρμοδιότητες αυτές απαιτούν αρκετούς υπαλλήλους με εξειδικευμένα τυπικά προσόντα και προϋπηρεσία, όσων αφορά τη
διεκπεραίωση τέτοιων αρμοδιοτήτων που δυστυχώς οι Δασικές Υπηρεσίες δεν διαθέτουν. Φαντάζει αδύνατον να
πραγματοποιηθεί ότι αναφέρεται στο άρθρο, από τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες (αφού το όλο εγχείρημα έχει ανατεθεί
σε 1 με 2 υπαλλήλους ανά περιφέρεια), αν λάβουμε υπόψην ότι για όλες αυτές τις αρμοδιότητες είχαμε τη συνδρομή τριών
Διευθύνσεων -Διοίκησης, Οικονομικού, Πληροφορικής- και συνολικό αριθμό υπαλλήλων που άγγιζε τους 30.
Πρόταση: – Δημιουργία Διεύθυνσης Διοίκησης – Οικονομικού σε κάθε Περιφέρεια, που θα υπάγεται στην Επιθεώρηση
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, με πρόβλεψη στελέχωσης τους με τις αντίστοιχες, αναγκαίες ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων.
– Σε διαφορετική περίπτωση να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες οι Διευθύνσεις Οικονομικού του ΥΠΕΝ χωρίς να μετακυλίουν
τις αρμοδιότητες αυτές στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.
2 Μαρτίου 2022: 19:25: (άρθρο 12) Κατά την άποψη μας υπάρχουν ασυμβίβαστα με το ορισμό της Δ/νσης Συντονισμού &
Επιθεώρησης Δασών ως Π.Ο.Υ ( προϊστάμενη οικονομική υπηρεσία) όπως ορίζεται το άρθρο 12.
2 Μαρτίου 2022: 19:22: (άρθρο 11) Για την εύρυθμη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών στην περιοχή του Αιγαίου, ως
αμιγώς νησιωτικές περιοχές και την άσκηση των επιπλέον αρμοδιοτήτων οικονομικού περιεχομένου, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο παρόν άρθρο προτείνουμε :
1. Τη σύσταση στις Δ/νσεις Δασών των νομών άνευ Δασαρχείου Τμημάτων Διοικητικού -Οικονομικού.
2. Τη σύσταση στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, στην οποία θα υπάγονται τα
ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
β) Τμήμα Προμηθειών
γ) Τμήμα Προϋπολογισμού
δ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
όπως υφίστανται σήμερα και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και οποίες λειτουργούν
ικανοποιητικά.
Επίσης, για τη έγκαιρη στελέχωση των ανωτέρω τμημάτων με άλλες ειδικότητες, όπως Διοικητικών ή Οικονομικών, θα πρέπει
να προβλέπεται στο νόμο η δυνατότητα μετάταξης προσωπικού άλλων ειδικοτήτων ( Διοικητικών και Οικονομικών) από άλλες
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υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εφαρμόστηκε και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020.
2 Μαρτίου 2022:18:19: (άρθρο 17) Θα πρέπει να υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο για τα θέματα των υπηρετούντων δασικών
υπαλλήλων τα οποία χρήζουν απόφασης υπηρεσιακού συμβουλίου και αφορούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
(μεταθέσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις) τα οποία από την έκδοση της ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4824/2021
σταμάτησαν να εξετάζονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καθιστώντας δασικούς υπαλλήλους σε «διοικητική ομηρία»
από τον Αύγουστο του 2021 καθώς οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν εξέταζαν τα συγκεκριμένα θέματα δασικών και μη
εφαρμόζοντας τις αρχές της ασφάλειας του δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Να τεθούν
αποκλειστικές προθεσμίες διεκπεραίωσης τους και αναδρομικότητας της ισχύος των εκδιδόμενων αποφάσεων.
2 Μαρτίου 2022:14:18: (άρθρο 10) Εφόσον τελικά, διατηρηθεί ο Ρόλος/Τίτλος: Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εφαρμογής
Δασικής Πολιτικής. Η υφιστάμενη σε αυτή, Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προτείνεται να μετονομασθεί σε Δ/νση
Συντονισμού.
2 Μαρτίου 2022:14:02: (άρθρο 11) Η πρόταση έχει ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος.
Μεταφέρει αρμοδιότητες Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών σε Δασική υπηρεσία που είναι εντελώς αναρμόδια.
Ριζοσπαστική λειτουργική πρόταση:
1)Κατάργηση της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
2)Αναβάθμιση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε δομή
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
3)Δημιουργία Διεύθυνσης Οικονομικού – Διοικητικού που θα αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού
4) Δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφορικής, όπως λειτουργεί σήμερα, που από το σχέδιο φαίνεται να δίνεται σε ιδιώτες
Δυστυχώς δεν προβλέπεται ο τρόπος στελέχωσης(κινητικότητα, μετατάξεις, προσλήψεις κ.λ.π.),ο αριθμός τους και τα τυπικά
προσόντα.
2 Μαρτίου 2022: 13:27: (άρθρο 11) Σωστό άρθρο – σε λάθος Διεύθυνση. Αναφέρεται με σαφήνεια στο άρθρο σε ποιους
(Διοικητικό προσωπικό – που δεν υφίσταται) γίνεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων. Θέλω να πιστεύω πως αφορά σκέψεις για
μελλοντική αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών μετά και από γενναία πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για το
σκοπό αυτό. Δυστυχώς και πάλι σχεδιάζονται όλα στο πόδι και επειδή αναφέρονται και συγκεκριμένες ημερομηνίες άραγε
ποιος θα δώσει λύσεις στα επερχόμενα προβλήματα τόσο στην μισθοδοσία των υπαλλήλων όσο και στην ομαλή λειτουργία των
ίδιων των Υπηρεσιών και μάλιστα μέσα στη νέα αντιπυρική περίοδο.
2 Μαρτίου 2022: 12:02: (άρθρο 13) Ποιος θα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ την υποδομή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Δ/νσεων Δασών;;;
2 Μαρτίου 2022: 12:00: (άρθρο 15) Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την λειτουργία και την υποστήριξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πριν την μετάβαση στο ΥΠΕΝ την ευθύνη της υποστήριξης είχε η Δ/νση Πληροφορικής της εκάστοτε
Αποκεντρωμένης
.
Τώρα ποιος;;;
2 Μαρτίου 2022: 10:37: (άρθρο 11) Δύσκολα θα βρεθεί Δασολόγος να αναλάβει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με τις νέες πρόσθετες αρμοδιότητες. Προβλέπω παραιτήσεις.
1 Μαρτίου 2022: 15:33: (άρθρο 11) Για να διεκπεραιωθούν σωστά όλες οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό αρμοδιότητες, πρέπει
να υπάρχει αρκετό εξειδικευμένο σε οικονομικά θέματα προσωπικό. Μιλάμε για δεκάδες άτομα ανά Διεύθυνση. Για τις εν λόγω
αρμοδιότητες υπάρχουν προθεσμίες, δεν χωράει αναβολή (για μισθοδοσίες μιλάμε) ενώ πάντα πρέπει να συνυπολογίζεται και
πιθανή απουσία, συνταξιοδότηση, απόσπαση υπαλλήλων. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση δεν προβλέπεται επιβάρυνση
του προϋπολογισμού με προσλήψεις προσωπικού. Με απλά λόγια η δουλειά πρέπει να βγει με τους ήδη ελάχιστους
υπηρετούντες στις δασικές υπηρεσίες. Αυτό θα πει αναβάθμιση και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αν τελικά
ισχύσει, προβλέπω πλήρη διάλυση των δασικών υπηρεσιών της χώρας μας.
1 Μαρτίου 2022: 15:24: (άρθρο 11) Τραγική έμπνευση αυτό το άρθρο. Προσωπικά δεν γνωρίζω άλλο φορέα της κεντρικής
διοίκησης να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών σε…υφιστάμενη οργανική του μονάδα. Ζήσαμε λοιπόν
για να το δούμε και αυτό. Αλήθεια, η αρμόδια επιτροπή ελέγχου θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει επί του άρθρου αυτού.
1 Μαρτίου 2022: 15:09 (άρθρο 11) Η άσκηση αρμοδιοτήτων που άπτονται διαχείρισης λογιστικών – οικονομικών δεδομένων
απαιτεί εκ του νόμου υπαλλήλους με ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ (όχι μόνον τυπικό) προσόν τη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Άρα απαιτεί
σπουδές πάνω σε οικονομικό-λογιστικό αντικείμενο. Και σίγουρα ανάλογη προϋπηρεσία αλλά και πρόσβαση στους φακέλους
και
τα
πλήρη
στοιχεία
όλων
των
μισθοδοτούμενων
υπαλλήλων.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ουδόλως συντρέχουν στους αντίστοιχους διοικητικούς υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών.
Άλλωστε για ποιο λόγο αλήθεια (αυτό δεν μας το αναφέρει η «αιτιολογική» έκθεση) οι Διευθύνσεις Οικονομικών του ΥΠΕΝ
αποποιούνται
των
ευθυνών
τους
και
μετακυλίουν
τις
αρμοδιότητες
στις
δασικές
υπηρεσίες;
Δεν έχουν κόσμο; Ας κάνουν προσλήψεις υπαλλήλων με ουσιαστικό προσόν οικονομικές σπουδές. Σκοπός απλά είναι η πλήρης
διάλυση των δασικών υπηρεσιών με τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στις μισθοδοσίες των υπαλλήλων (ήδη μαθαίνω
ότι σε αρκετές δασικές υπηρεσίες όλο το πακέτο των αρμοδιοτήτων έχει ανατεθεί σε 1-2 υπαλλήλους, που αν ισχύει είναι
τραγικά απαράδεκτο). Έτσι θα ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για τη διαχείριση του φυσικού πλούτου από ιδιώτες (προς τα εκεί
πάει το πράγμα και με το θεσμό των αναδόχων. Άμεση απόσυρση του άρθρου 11 που αφορά την μεταβίβαση των οικονομικών
αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες.
1 Μαρτίου 2022:14:25: (άρθρο 17) Στους καιρούς που ζούμε έστω και μικρή καθυστέρηση υποβολής του μισθού δημιουργεί
προβλήματα στα νοικοκυριά. Προτείνω την παράταση της προθεσμίας μέχρι 31/12/2022 ώστε να καταφέρει το ΥΠΕΝ να λύσει
τα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα που άπτονται για την ομαλή μετάβαση στο ΥΠΕΝ από τις Αποκεντρωμένες και την
ασφαλή πληρωμή των υπαλλήλων.
1 Μαρτίου 2022:14:11: (άρθρο 10) Η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών να μετονομαστεί σε Δ/νση Συντονισμού
Δασών και το Τμήμα Επιθεώρησης που υπάρχει στην νυν Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών να μεταφερθεί απευθείας
στη νέα Γενική Δ/νση Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής.
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1 Μαρτίου 2022:14:06: (άρθρο 11) Θα έπρεπε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μπορεί να στηρίξει διοικητικά τις μεταφερόμενες
Δασικές Υπηρεσίες και όχι να αναθέτει στις Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών που υπολειτουργούν (ιδιαίτερα οι
νησιωτικές)
με
προσωπικό
γερασμένο
και
άσχετο
με
το
αντικείμενο
που
του
ανατίθεται.
Άμεση απόσυρση του άρθρου αυτού, ανάληψη ευθύνης από το ΥΠΕΝ και προσλήψεις στις Δασικές Υπηρεσίες!
1 Μαρτίου 2022: 13:27: (άρθρο 14) Όσον αφορά τις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν με απόσπαση σε δασικές
υπηρεσίες βάσει διάφορων νομοθετικών διατάξεων (λόγοι συνυπηρέτησης, λόγοι σοβαρών και οικογενειακών λόγων, εντός ή
εκτός Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας κ.λ.π) θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μετά από οικειοθελή και αντίστοιχο αίτημά
τους, να επιλέξουν εάν θέλουν να μεταταχθούν στη Δασική υπηρεσία. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στις ήδη υποστελεχωμένες
δασικές υπηρεσίες να ΄΄κρατήσουν΄΄ μόνιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση θα συμφωνήσω επί λέξει με τον κ. Τσεμπερίδη
όπου… »Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη ανάκληση των αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης,
οι οποίες αποτελούν νόμιμες διοικητικές πράξεις και έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών
λόγων, καθώς με την τυχόν ανάκλησή τους παραβιάζονται οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας
δικαίου, αρχές αναγνωρισμένες τόσο στην εθνική, όσο και στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη».
1 Μαρτίου 2022: 13:07: (άρθρο 13) Τα τμήματα αυτά, ενώ υπάγονται στην Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρηση Δασών,
επιφορτισμένα με τόσες αρμοδιότητες από το προηγούμενο άρθρο, δεν μπορούν ούτε πρέπει να ασκούν υποστηρικτική
λειτουργία (καθ΄ υπέρβαση ιεραρχίας) της Γενικής Διεύθυνσης.
1 Μαρτίου 2022 : 12:29: (άρθρο 13) Σύμφωνα με την οικεία διάρθρωση των Διευθύνσεων Δασών (ανά νομό, με έδρα την
πρωτεύουσα του νομού ) , τα Γραφεία Διοικητικού – Λογιστικού υπάγονται στα Τμήματα Προστασίας & Διαχείρισης Δασών.
Ωστόσο, τα ανωτέρω Γραφεία εξυπηρετούν και παρέχουν γραμματειακή, διοικητική καθώς και οικονομική υποστήριξη στο
σύνολο της Υπηρεσίας και εν μέρει στα Δασαρχεία περιοχής δικαιοδοσίας των Δ/νσεων και όχι μόνο στα Τμήματα που
υπάγονται, ενώ πέραν των αναφερομένων, είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα που προκύπτουν από τη διαδικασία ανάρτησης
και ολοκλήρωσης των Δασικών Χαρτών. Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται η σύσταση – μετονομασία από Γραφεία σε Τμήματα
Διοικητικού – Λογιστικού ή Υποστηρικτής Λειτουργίας θέτοντας έτσι ένα ζήτημα προοπτικής για τα εν λόγω τμήματα.
1 Μαρτίου 2022: 8:59: (άρθρο 11) Πρέπει να προηγηθεί η στελέχωση της Διεύθυνσης με έμπειρο προσωπικό, ανάλογο σε
αριθμό και τυπικά προσόντα αυτού που ασκεί σήμερα τις αρμοδιότητες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
1 Μαρτίου 2022: 8:27: (άρθρο 10) ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ. ΜΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΑ.
1 Μαρτίου 2022: 8:19: (άρθρο 11) ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ή Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΕΙ
Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ. ΟΛΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
28 Φεβρουαρίου 2022: 22:59: (άρθρο 14) Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις υπαλλήλων δασικών υπηρεσιών
που υπηρετούσαν προ της 1ης Αυγούστου 2021 και εξακολουθούν να υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες, εκτός των
Νομών στις οποίες βρίσκεται η οργανική τους θέση, για λόγους συνυπηρέτησης βάσει του άρθρου 11 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ
224 Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιθανόν με μεταβατικές διατάξεις οι οποίες θα δίνουν την δυνατότητα στους
υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών που είναι αποσπασμένοι για λόγους συνυπηρέτησης να μεταταχθούν στις υπηρεσίες στις
οποίες είναι αποσπασμένοι μετά από αντίστοιχο αίτημά τους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ή τουλάχιστον οι
αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, χωρίς να επηρεάζονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο από την διαδικασία μεταφοράς των οργανικών θέσεων των δασικών υπαλλήλων από τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη ανάκληση
των αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης, οι οποίες αποτελούν νόμιμες διοικητικές πράξεις και έχουν εκδοθεί κατ’ επίκληση
σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών λόγων, καθώς με την τυχόν ανάκλησή τους παραβιάζονται οι αρχές της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, αρχές αναγνωρισμένες τόσο στην εθνική, όσο και στην ευρωπαϊκή
έννομη τάξη.
28 Φεβρουαρίου 2022: 11:19: (άρθρο 10) 1ον Αναφορικά με τους μόνιμους υπαλλήλους που είτε είναι αποσπασμένοι είτε
υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες με παράλληλα καθήκοντα, θα μπορούσε να υπάρξει μία διάταξη νόμου κατά την οποία θα
προβλέπονταν εξαρχής η μεταφορά τους σε προσωποπαγείς θέσεις στις υπηρεσίες αυτές, με την ολοκλήρωση των
οργανογραμμάτων να καταλάβουν μόνιμες θέσεις, κι όχι σε δεύτερο χρόνο να υποβάλλουν αιτήματα εθελούσιας μετάταξης,
2ον Αναφορικά με τις παραμεθόριες περιοχές, να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη κατά την οποία να προβλέπεται η μετακίνηση
υπαλλήλου από την παραμεθόριο περιοχή σε μια προβληματική- ορεινή περιοχή χωρίς να δεσμεύεται από το χρονικό διάστημα
της 10ετίας. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες σε ορεινές – προβληματικές περιοχές που έχουν αυξημένες ανάγκες (πολύ
περισσότερες) από τις παραμεθόριες.
28 Φεβρουαρίου 2022:11:17: (άρθρο 13) Τα Γραφεία Διοικητικού Λογιστικού των Διευθύνσεων Δασών ανά νομό, θα έπρεπε
να μετονομάζονται επίσης σε Τμήματα Υποστηρικτικής Λειτουργίας καθώς εκτελούν ανάλογες εργασίες ανά νομό.
Τα γραφεία αυτά είναι στελεχωμένα συνήθως με Διοικητικό Προσωπικό που τη χρονική αυτή στιγμή είναι απαραίτητοι για την
μετάβαση.
28 Φεβρουαρίου 2022: 10:25: (άρθρο 9) Δε γίνεται καμία αναφορά στις υπόλοιπες Δασικές Υπηρεσίες όπως οι Διευθύνσεις
Δασών Νομών και τα Δασαρχεία. Θα εξακολουθήσουν με την ίδια ονομασία και τα ίδια καθήκοντα? Θα υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής? Θα αναφέρονται σε αυτή απευθείας ή στη Διεύθυνση Συντονισμού?
Θα πρέπει να διευκρινιστεί η ιεραρχία των Υπηρεσιών. Επιπλέον δημιουργείται σύγχυση με τις ονομασίες των Υπηρεσιών. Οι
Γενικές Διευθύνσεις Δασών θα μετονομαστούν σε Γενικές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και οι
Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών της Γενικής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής? Έτσι όπως αναγράφεται στο άρθρο 12 φαίνεται ότι η Διεύθυνση Συντονισμού και
Επιθεώρηση Δασών θα αποτελεί Διεύθυνση (τμήμα) της Γενικής Διεύθυνσης και όχι ανεξάρτητη διεύθυνση. Τέλος ζητήματα
που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές κ.λπ. των υπαλλήλων θα εξετάζονται από τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών ή από το Υπουργείο?
28 Φεβρουαρίου 2022: 8:46: (άρθρο 9) Επειδή έχουν πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
της ενίσχυσης και στελέχωσης από άλλες υπηρεσίες να μεταταχθούν υπάλληλοι με δασικό – περιβαλλοντικό πτυχίο πχ
Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Δασοφύλακες. Θα μπορούσε να δοθεί δυνατότητα για παρέκκλιση κάθε γενικής ή Ειδικής Διάταξης
μετά από πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων.
28 Φεβρουαρίου 2022: 0:45: (άρθρο 10) Να καταργηθούν οι Διευθύνσεις Δασών των νομών και οι Γενικές Διευθύνσεις. Να
μεταφερθεί το προσωπικό στα Δασαρχεία ώστε να περιοριστεί η υποστελέχωση τους και να δημιουργηθεί μια Διεύθυνση
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Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ανά Περιφέρεια. Στο Δασαρχείο της πρωτεύουσας του νομού θα υπαχθεί το Τμήμα
Δασικών χαρτών.
27 Φεβρουαρίου 2022: 13:37: (άρθρο 9) θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα της ενίσχυσης και στελέχωσης από άλλες
υπηρεσίες να μεταταχθούν υπάλληλοι με δασικό – περιβαλλοντικό πτυχίο πχ Δασολόγοι , Δασοπόνοι , Δασοφύλακες.
Αυτό βέβαια είναι στην κρίση του νομοθέτη.
όπως πχ .
1 Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στο ΥΠΕΝ για την στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών :
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε
υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
2 . Για την διενέργεια των μετατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψιν το Άρθρο 66 του ν 4722 Αναστολή εξέτασης αιτήσεων
προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας.
3. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο ΥΠΕΝ και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες,
οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων.
5. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο
ανήκει ο υπάλληλος.
6.Η μετάταξη γίνεται μετά από πρόσκληση που απευθύνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας χωρίς να απαιτείται
απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820 /21 για Το προσωπικό στο οποίο έχει επιβληθεί ή
μη το ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δύναται να συμμετάσχει στην
πρόσκληση στελέχωσης των Δασικών Υπηρεσιών.
8. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι
αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου
προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως
με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.
27 Φεβρουαρίου 2022: 10:03: (άρθρο 16) Είναι λάθος. Αυτές οι δνσεις πρέπει να μεταφερθούν στο υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης κ Τροφίμων. Είναι στελέχη με εμπειρία στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης κ πρέπει να στελεχώσουν τις
αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ. Συνεπώς προτείνω να μεταφερθούν στην Γενική Δνση Αποκεντρωμένων Δομών του
ΥπΑΑΤ κ να μετονομαστούν ως Δνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Μακεδονίας, Θράκης, κλπ. Να υπάρχουν παράλληλα με τις
αντίστοιχες δνσεις Αποκεντρωμένων Δομών και να έχουν ρόλο συντονιστή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ως ο
ενδιάμεσος της Ειδικής Γραμματείας του ΥπΑΑΤ κ των Περιφερειών ( ΔΑΟΠ κ ΔΑΟΚ). Είναι το λογικό καθώς η ένταξη τους σε
άλλο υπουργείο είναι σπατάλη πόρων κ στελεχών.
26 Φεβρουαρίου 2022:14:29: (άρθρο 11) Η αιτιολογική σας έκθεση όσον αφορά το άρθρο 11 και τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων οικονομικού περιεχομένου στις δασικές υπηρεσίες, είναι μια έκθεση ιδεών που προκαλεί τουλάχιστον γέλια.
Καταρχάς η αιτιολογική έκθεση ψεύδεται και θα πρέπει το νομοπαρασκευαστικό τμήμα της βουλής να το εξετάσει αυτό. Δεν
πρόκειται για υποστηρικτική δράση των δασικών υπηρεσιών, όπως θέλει να διατείνεται η έκθεση. Πρόκειται για πλήρη και
ξεκάθαρη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μιας οργανικής μονάδας σε μια άλλη, καθ’ ύλην αναρμόδια. Για το λόγο αυτό, η ίδια η
έκθεση στο ερώτημα αν έχει λάβει υπόψη ανάλογες άλλες πρακτικές, απαντά πως όχι. Διότι πολύ απλά πρόκειται για μια
πρωτοφανή μεθόδευση μεταβίβασης ευθυνών και αρμοδιοτήτων η οποία είναι απροκάλυπτα αντισυνταγματική και
παράλογη. Παραδέχεται επίσης η έκθεση την αναγκαιότητα νομοθετικής παρέμβασης για να εξασφαλίσει έτσι μια επίπλαστη
νομιμοποιητική βάση σε κάτι εξόφθαλμα παράλογο. Και προσθέτει ότι η διάθεση επιπλέον πόρων και δυναμικού κρίνεται
απρόσφορη. Προφανώς ο συντάκτης της έκθεσης δε γνωρίζει τίποτα για την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, και φυσικά και των δασικών υπηρεσιών. Πάρτε το πίσω τώρα το άρθρο 11. Θα
δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις
προμήθειες των μονάδων.
26 Φεβρουαρίου 2022:11:06: (άρθρο 10) Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ της “Γενικής Διεύθυνσης
Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής” και της “Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ” που δημιουργεί το
κοινό στοιχείο στον τίτλο των Διευθύνσεων και συγκεκριμένα το “Επιθεώρησης”, καλό θα ήταν να απαλειφθεί αυτό σε κάποια
από τις δύο, π.χ. η “Γενική Διεύθυνση Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής” να γίνει “Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής
Δασικής Πολιτικής” ή διαφορετικά “Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών” να γίνει “Διεύθυνση Συντονισμού”.
26 Φεβρουαρίου 2022: 8:22: (άρθρο 11) Κύριοι με το άρθρο αυτό υπονομεύετε τη μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο
ΥΠΕΝ.
Μεταφορά
που
εσείς
οι
ίδιοι
νομοθετήσατε.
Και την υπονομεύετε με το καλημέρα. Είναι απαράδεκτο ένα Υπουργείο να μην μπορεί να υποστηρίξει διοικητικά τις
μεταφερόμενες υπηρεσίες και να θεσμοθετεί διαδικασίες self service για τόσο σημαντικές αρμοδιότητες μεταφέροντας τες
αυθαίρετα σε υφιστάμενη δομή της. Πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Είναι πρωτοφανής μεθόδευση που θέτει σε κίνδυνο την ίδια
τη λειτουργία και βιωσιμότητα των δασικών υπηρεσιών της χώρας.
26 Φεβρουαρίου 2022: 8:15: (άρθρο 11) Θα πρέπει να αστειεύεστε προφανώς. Έχετε πάει ποτέ σε δασική υπηρεσία να δείτε
πόσοι και ποιοι υπηρετούν; Με ποίους υπαλλήλους και με τι προσόντα και εξειδίκευση θα γίνει αυτή η πρωτάκουστη
μεταφορά αρμοδιοτήτων;
Ολόκληρο ΥΠΕΝ και δεν μπορεί να στηρίξει διοικητικά τις μεταφερόμενες Δασικές Υπηρεσίες; Όταν νομοθετούσατε την
μεταφορά δεν το γνωρίζατε αυτό; Δεν γνωρίζατε αν το ΥΠΕΝ έχει τη διοικητική ικανότητα να ανταπεξέλθει στην απορρόφηση;
Που κατά τα φαινόμενα δεν την έχει. Να αποσυρθεί άμεσα το άρθρο αυτό. Αποτελεί μνημειώδη παραδοχή αποποίησης
ευθυνών και ανικανότητας εκ μέρους του ΥΠΕΝ.
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26 Φεβρουαρίου 2022: 7:53: (άρθρο 11) Το άρθρο αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα
στις ήδη παρακμάζουσες και απαξιωμένες Διευθύνσεις Δασών που τώρα πλέον ανήκουν στο ΥΠΕΝ. Οι αρμοδιότητες αυτές
απαιτούν αρκετούς υπαλλήλους με εξειδικευμένα προσόντα και προϋπηρεσία όσον αφορά τη διεκπεραίωση τέτοιων
αρμοδιοτήτων που δυστυχώς οι Διευθύνσεις Δασών δεν διαθέτουν και μάλλον φαντάζει πολύ δύσκολο να αποκτήσουν στο
άμεσο μέλλον. Είναι έμμεση παραδοχή ανικανότητας και ανευθυνότητας ολόκληρο Υπουργείο να μην μπορεί να υποστηρίξει
διοικητικά με τις αρμοδιότητες αυτές τις υπό ενσωμάτωση Δασικές Υπηρεσίες. Απαράδεκτο το άρθρο και ο εμπνευστής του.
Κυβέρνηση αρίστων, κατά τα άλλα!
26 Φεβρουαρίου 2022: 7:45: (άρθρο 11) Άλλο ένα νομοσχέδιο φτιαγμένο στο πόδι. Οι υποστελεχωμένες και διαλυμένες
Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων από το 2010
και μετά, αναλαμβάνουν να κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε και όφειλαν να κάνουν οι Οικονομικές Διευθύνσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό (με ουσιαστικά προσόντα και προϋπηρεσία στη
Διαχείριση Οικονομικών και Λογιστικών θεμάτων)αναλαμβάνουν διαδικασίες πρϋπολογισμού, εκκαθάρισης, δαπανών,
ενταλμάτων και προμηθειών. Ίσως, δε γνωρίζω, είναι η μοναδική φορά στα χρονικά του Ελληνικού Δημοσίου, μετά φυσικά τη
μετάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών που επέτυχε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τέτοιου είδους και έκτασης αποποίηση
ευθυνών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ενός Υπουργείου σε υφιστάμενη μονάδα του. Το άρθρο αυτό είναι
απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί όλο διότι θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των
Δασικών Υπηρεσιών της χώρας.
26 Φεβρουαρίου 2022: 7:05: (άρθρο 9) θα μπορούσε να γίνει επί τη ευκαιρία μια προσπάθεια στελέχωσης των Δασικών
Υπηρεσιών όπως πχ:
1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στο ΥΠΕΝ για την στελέχωση των Δασικων Υπηρεσιών :
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε
υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
2.Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο ΥΠΕΝ και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες,
οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων.
3. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο
ανήκει ο υπάλληλος.
4.Η μετάταξη γίνεται μετά απο προσκληση που απευθυνει ο Υπουργος Περιβαλλοντος και Ενέργειας χωρίς να απαιτείται
απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
5. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι
αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μονίμου
προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.
6. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης. Όμως Σύμφωνα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 ΦΕΚ Α 177/15.9.2020.
Κύρωση:
α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και
την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και
9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων.
στο άρθρο 66 : Άρθρο 66
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας
Το πάσης φύσεως προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, συμπεριλαμβανομένων των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς
και των στρατιωτικών νοσοκομείων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών εποπτευόμενων
φορέων του Υπουργείου Υγείας, εξαιρείται από τη συμμετοχή κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα
έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής. Η ως άνω εξαίρεση αίρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Υγείας.

Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
-

30.

Υφιστάμενες διατάξεις
-

Κατάργηση διατάξεων
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Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που
προβλέπουν κατάργηση
-

Καταργούμενες διατάξεις
-

Η. ΈΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Μέρος Β

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Οικονομικών, Εσωτερικών

32.

Μεταφορά δασικών υπηρεσιών από τις
Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις
στο
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης

Αρμόδιο ή επισπεύδον
Υπουργείο ή υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (οδός
Πανεπιστημίου 37, τηλ. 2103338446 Δέσποινα Καλλιούρη, Νομικός Σύμβουλος)
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ13
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ15

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ16
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ17
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ18

13

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

14

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

15

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

16

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.

17

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

18

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Ψηφιακής
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 43 : Προωθούνται ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Άρθρο 44: Προωθείται η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των
εν λόγω μεταρρυθμίσεων, προβλέπεται ότι η Ειδική Υπηρεσία, με σκοπό τον
συντονισμό του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, συνεργάζεται με τη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Άρθρο 45: Ρυθμίζεται η διαδικασία ανοίγματος ειδικών δεσμευμένων
καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε εμπορικές τράπεζες.
Στους λογαριασμούς, κατόπιν του ανοίγματός τους, μπορούν να εκταμιεύονται
από τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης προκαταβολές χρηματοδότησης,
και οι δικαιούχοι δύνανται να κινούν τον λογαριασμό κατόπιν της έκδοσης και
κοινοποίησης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα των αντίστοιχων εγκρίσεων
πληρωμών.
Άρθρο 46: Εισάγονται ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της επιστροφής στο
Ελληνικό Δημόσιο των ποσών, που απορρέουν από ανεξόφλητα υπόλοιπα
δανείων, που συνάπτονται μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων,
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Καθορίζεται ότι η
διαδικασία είσπραξης και βεβαίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον
Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
Άρθρο 47: Εισάγεται ερμηνευτική διάταξη αναφορικά με την ατέλεια του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά τη διενέργεια πράξεων στο
Κτηματολόγιο (εγγραφή στο Κτηματολόγιο, εξάλειψη, περιορισμός, διαγραφή
υποθηκών ή προσημειώσεων επί ακινήτων των δανειοληπτών του).
Άρθρο 48: Προβλέπεται η διαδικασία σύστασης ηλεκτρονικής παρακαταθήκης
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 49: Εισάγεται ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θεωρούνται νόμιμες οι
δαπάνες και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες έως του
ποσοστού του ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού, που καταβλήθηκε στους
Επιθεωρητές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για επιδόματα σε
αντιστοιχία προς το επίδομα των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου
Οικονομικών.
Άρθρο 50 : Αποδίδεται η αληθής έννοια της περ. (i) της παρ. 3 του άρθρου 1
του π.δ. 97/2011 (Α 232), η οποία συνίσταται στο ότι καταλαμβάνει το σύνολο
των συναπτόμενων διακρατικών συμφωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας με
όλα τα κράτη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται σαφές ότι με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας δύναται να
παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης Λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων
για προμήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
που απορρέουν από διακρατικές συμφωνίες της χώρας με όλα τα κράτη,
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συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με την Υπηρεσία Προμηθειών του
ΝΑΤΟ (N.S.P.A.).
Άρθρο 51: Προβλέπεται σειρά ρυθμίσεων με σκοπό την επιτάχυνση και
ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Άρθρο 52: Μειώνεται κατά το ήμισυ (30% από 60%) το ποσοστό επί των ποσών
που καταβλήθηκαν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κατά
τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, το οποίο
παρακρατείται από τους αποδιδόμενους στους Ο.Τ.Α. Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (Κ.Α.Π.) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση που οι
τελευταίοι δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των εν λόγω
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας.
Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η παροχή μεγαλύτερης
δημοσιονομικής ευελιξίας και ρευστότητας προς τους Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι το
προϊσχύον ποσοστό παρακράτησης (60%) κρίθηκε ως ιδιαίτερα υψηλό και
κατά συνέπεια, αποτρεπτικό για την αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετείται ο στόχος της αποτροπής συσσώρευσης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εν λόγω φορέων προς τρίτους και
παράλληλα, διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή των
αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 43: Ρυθμίζεται το ζήτημα της χρηματοδότησης επιχειρήσεων με
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να
υποστηριχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα και να υπερκεραστούν οι
οικονομικές συνέπειες της πανδημικής κρίσης.
Άρθρο 44: Η ρύθμιση είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλισθεί η
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.
Άρθρο 45: Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης
καθεστώτων ενίσχυσης και χρηματοδοτικών προγραμμάτων να ανοίγουν
ειδικούς δεσμευμένους καταπιστευματικούς λογαριασμούς σε εμπορικές
τράπεζες, στους οποίους δύνανται υπό όρους και προϋποθέσεις να
εκταμιεύονται προκαταβολές χρηματοδότησης.
Άρθρο 46: Η ρύθμιση είναι αναγκαία, καθώς με αυτήν επιδιώκεται η
εξασφάλιση της επιστροφής των πόρων του Ελληνικού Δημοσίου, που
απορρέουν από δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
Άρθρο 47: Η ρύθμιση είναι αναγκαία, καθώς στο παρελθόν έχουν ανακύψει
ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του
άρθρου 63 του ν. 2214/1994 (Α’ 75).
Άρθρο 48: Η ρύθμιση είναι αναγκαία, καθώς με αυτήν εκσυγχρονίζεται η
διαδικασία σύστασης παρακαταθήκης.
Άρθρο 49: Επιλύεται το ζήτημα της μη αναζήτησης ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων, έως ποσοστού 80%, των δαπανών, που αφορούν καταβολή
επιδόματος προ του έτους 2014 στους Επιθεωρητές του Ταμείου
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Παρακαταθηκών και Δανείων σε αντιστοιχία με το επίδομα των Οικονομικών
Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 50: Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται σαφές ότι με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας δύναται να
παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης Λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων
για προμήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
που απορρέουν από διακρατικές συμφωνίες της χώρας με όλα τα κράτη
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με την Υπηρεσία Προμηθειών του
ΝΑΤΟ (N.S.P.A.)
Άρθρο 51: Στόχος είναι η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση της διαδικασίας
μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
καθόσον εντοπίζονται δυσχέρειες και κωλυσιεργίες στην άμεση και έγκαιρη
χορήγησή του.
Άρθρο 52: Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η παροχή μεγαλύτερης
δημοσιονομικής ευελιξίας και ρευστότητας προς τους Ο.Τ.Α., δεδομένου ότι το
προϊσχύον ποσοστό παρακράτησης (60%) κρίθηκε ως ιδιαίτερα υψηλό και
κατά συνέπεια, αποτρεπτικό για την αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α.
Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετείται ο στόχος της αποτροπής συσσώρευσης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των εν λόγω φορέων προς τρίτους και
παράλληλα, διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες για την εφαρμογή των
αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άρθρο 43: Αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Άρθρο 44: Αφορά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης.
Άρθρο 45: Αφορά τους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων
ενισχύσεων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσσονται προς χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Άρθρο 46: Αφορά την αναζήτηση δανείων από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Άρθρο 47: Αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 48: Αφορά τους αιτούντες τη σύσταση παρακαταθήκης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 49: Αφορά τους Επιθεωρητές του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Άρθρο 50: Αφορά διακρατικές συμφωνίες της χώρας με άλλα Κράτη.
Άρθρο 51: Αφορά τους δικαιούχους επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας.
Άρθρο 52: Αφορά τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ ×
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 197 του ν. 4820/2021 (Α΄130)
Άρθρο 271 του ν. 4738/2020 (Α΄207)
Άρθρο 63 του ν. 2214/1994 (Α΄75)
Άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
Άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Δεν υφίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και
ανθρώπινων,
δεν
εξυπηρετεί
τους
επιδιωκόμενους στόχους της προωθούμενης
ρύθμισης.

υναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ

×

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
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iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρα 43-46
Η υλοποίηση και εκπλήρωση των στόχων του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και η αξιοποίηση
και άμεση απορρόφηση των πόρων και των
κονδυλίων.
Άρθρα 47-49
Η απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 43-46
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου
«Ελλάδα 2.0» και η κατά το δυνατόν
μεγαλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων
του Ελληνικού Δημοσίου.
Άρθρα 47-49
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Η ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών και
φορέων καθώς και η επιτάχυνση των
διοικητικών διαδικασιών.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης19

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω
συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 

πληροφοριακού
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

19

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

171

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος

Άρθρο 43

Δίνεται η δυνατότητα υπογραφής συμφωνιών με την
Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το Invest EU, στο
πλαίσιο αξιοποίησης των δανειακών πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ ορίζονται και τα
θέματα της σύστασης και συγκρότησης του επενδυτικού
συμβουλίου.

Άρθρο 44

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης της συνοχής του
κυβερνητικού έργου, μέρος του οποίου είναι και το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ότι για την
παρακολούθηση και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων του
Σχεδίου, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου
Ανάκαμψης συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία
Συντονισμού.

Άρθρο 45

Δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης
καθεστώτων
ενίσχυσης
και
χρηματοδοτικών
προγραμμάτων να ανοίγουν ειδικούς δεσμευμένους
καταπιστευματικούς λογαριασμούς σε εμπορικές τράπεζες,
στους οποίους δύνανται, υπό όρους και προϋποθέσεις, να
εκταμιεύονται προκαταβολές χρηματοδότησης.

Άρθρο 46

Επιδιώκεται η εξασφάλιση της επιστροφής των πόρων του
Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν από δανειακές
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, τίθενται τα χρονικά όρια, με
την παρέλευση των οποίων, ανεξόφλητα υπόλοιπα των
δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
αφενός μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τα πιστωτικά
ιδρύματα στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός των περιπτώσεων
ομολογιακών δανείων όπου το Δημόσιο είναι ήδη
δικαιούχος των σχετικών απαιτήσεων, ως ομολογιούχος
δανειστής, και αφετέρου τα ανεξόφλητα αυτά ποσά
βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με της διατάξεις
του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 47

Η απαλλαγή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από
κάθε τέλος προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.
2214/1994 (Α’ 75). Η προσθήκη της παρ. 8 στο άρθρο 63
αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της πλήρους ατέλειας του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά τη διενέργεια
οιωνδήποτε
πράξεων
ενώπιον
των
Γραφείων
Κτηματογράφησης/Κτηματολογικών Γραφείων.
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Άρθρο 48

Στο
πλαίσιο
εκσυγχρονισμού
των
διαδικασιών
σύστασης παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, για τη βέλτιστη λειτουργία του θεσμού της
παρακαταθήκης
και
τη
διευκόλυνση
των
συναλλασσομένων
του,
παράλληλα
προς
την
προβλεπόμενη στο π.δ. 30.12.-1926/3.1.1927 «περί
συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και
καταθέσεων στο Τ.Π & Δανείων» παρακαταθήκη, κρίνεται
αναγκαία η πρόβλεψη της δυνατότητας της ηλεκτρονικής
σύστασης παρακαταθήκης.

Άρθρο 49

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του α.ν. 1144/1938
και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ιδίου
α.ν., καταβαλλόταν διαχρονικά από τον φορέα σε όλους
τους Επιθεωρητές του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, που στελέχωναν τη Διεύθυνση Επιθεώρησης, το
επίδομα που χορηγείτο στους Οικονομικούς Επιθεωρητές
του Υπουργείου Οικονομικών. Το έτος 2014 διακόπηκε η
καταβολή του επιδόματος αυτού. Η αναζήτηση ποσών, που
καταβλήθηκαν για επιδόματα
αχρεωστήτως, πλην
καλοπίστως, μετά την πάροδο εύλογου χρόνου από την
καταβολή τους, αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης
(ΣτΕ 237/2000, 1876/2002 κ.α.)

Άρθρο 50

Η απόδοση της αληθούς έννοιας του εν λόγω εδαφίου
συνιστά αυθεντική ερμηνεία από μέρους του νομοθέτη, με
την οποία θα αρθούν οι ερμηνευτικές και πρακτικές
δυσχέρειες ως προς την εφαρμογή της διάταξης.

Άρθρο 51

Σκοπείται, με την προωθούμενη ρύθμιση, η επιτάχυνση και
ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του
καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.
4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 52

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποτροπή
συσσώρευσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ο.Τ.Α.
προς τρίτους και η εφαρμογή των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
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18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα 43-46
Η υλοποίηση και εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και η αξιοποίηση και άμεση
απορρόφηση των πόρων και των κονδυλίων.
Άρθρα 47-49
Η απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

×

×

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Αποτυπώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Χ
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Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και
της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

22.



Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από
την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή
από τους συναρμόδιους Υπουργούς

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες
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Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Επί των άρθρων
της

Αριθμός
συμμετασχόντων

34
(επισυνάπτονται αναλυτικά
31 σχόλια)
0
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αξιολογούμενης
ρύθμισης
Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

34 :
α) Τα δύο (2) σχόλια στο άρθρο
19
(πλέον
43)
δεν
υιοθετήθηκαν, διότι αφορούν
ζητήματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
β) Το σχόλιο στο άρθρο 21
(πλέον 45) δεν αφορά το
αντικείμενο της υπό κρίση
διάταξης, με την οποία
ρυθμίζονται ζητήματα δανείων
από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας. Η εν λόγω
διάταξη δεν αφορά ζητήματα
υπερχρεωμένων
φυσικών
προσώπων.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 26
(πλέον 51) αφορούν τυπικά και
διαδικαστικά
ζητήματα
συγκρότησης και λειτουργίας
της Επιτροπής, καθώς και τη
διαδικασία
έκδοσης
της
σχετικής κοινής υπουργικής
απόφασης. Τα αναρτημένα
τριάντα (30) σχόλια δεν
υιοθετήθηκαν,
καθώς
αφορούν ουσιαστικά ζητήματα
χορήγησης του επιδόματος, τα
οποία τίθενται υπόψη της
οικείας αρμόδιας Επιτροπής
με την κατάθεση σχετικών
υπομνημάτων, και τα οποία,
συνεπώς, δεν αποτελούν
αντικείμενο της υπό κρίση
διάταξης.
δ) Το σχόλιο στο άρθρο 27
(πλέον 52) δεν υιοθετήθηκε,
καθώς
αφορά
ζητήματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
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Επισυνάπτεται αναλυτική έκθεση διαβούλευσης.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για
την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες
επείγουσες διατάξεις».

Το Σ/Ν αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 24.02.2022 και ώρα 23:30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 03.03.2022 και ώρα 23:30
Δικτυακός τόπος Ανάρτησης : www.opengov.gr
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
Συνεργασία με άλλα Yπουργεία / Yπηρεσίες: Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς/Ανεξάρτητες Αρχές : Διεθνής Διαβούλευση: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ: 34
Σχόλια που αναρτήθηκαν : 31
Σχόλια που δεν αναρτήθηκαν : 3
Αιτιολόγηση : Η Ομάδα Συντονισμού Διαβούλευσης προχώρησε στη διαγραφή συνολικά τριών (3)
σχολίων, καθώς αφορούσαν ζητήματα αρμοδιότητας έτερου Υπουργείου (Υπ. Εθνικής Άμυνας) και
δεν αποτελούσαν αντικείμενο των υπό κρίση διατάξεων. Ειδικότερα, διαγράφηκαν δύο (2) σχόλια
στο άρθρο 19, καθώς και ένα (1) σχόλιο στο άρθρο 27.
ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΘΡΩΝ : 10
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ : 31 (αναρτημένα) + 3 (μη αναρτητέα)= 34

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ :

ΑΡΘΡΟ 19
2 Μαρτίου 2022, 10:04: Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη
Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη
δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην
σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική
που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη
στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους
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αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να
επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του
βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ
1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε
είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που
έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική
προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να
εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να
έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο
μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.
Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων
το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο
Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ
όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του
βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της
ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΑΡΘΡΟ 19
2 Μαρτίου 2022, 10:04: Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη
Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη
δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην
σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική
πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική
που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη
στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί εκείνους στους οποίους
αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να
επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του
βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ
1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε
είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που
έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική
προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να
εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα να
έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο
μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.
Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων
το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο
Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ
όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του
βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της
ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
ΑΡΘΡΟ 21
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26 Φεβρουαρίου 2022, 15:42 : Είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι όσα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (με
ρυθμισμένα δάνεια κλπ) έχουν μπει στον Τειρεσία , να μπορούν να αγοράζουν ή να επισκευάζουν ,
συντηρούν βασικά τους είδη ανάγκης (π.χ οικιακές συσκευές , θέρμανση , μόνωση σπιτιού,
εξοικονομώ κλπ) με δόσεις .
ΑΡΘΡΟ 26
3 Μαρτίου 2022, 22:55 : Κρίνεται απαραίτητο η αρμόδια Επιτροπή να συμπεριλάβει ως κριτήριο για
την απόδοση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τον χώρο εργασίας και την έκθεση
των εργαζομένων σε αντίστοιχες συνθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν όλες οι
ειδικότητες (ενδεικτικά: κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι, εργασιακοί
σύμβουλοι, φύλακες) που εργάζονται στις Δομές Αστέγων (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, ξενώνες).
Αναλυτικότερα, η καθημερινή έκθεση σε συνθήκες τρωτότητας έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως
οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση. Η χορήγηση του επιδόματος θα συμβάλλει στη προστασία των
εργαζομένων από την επαγγελματική εξουθένωση και κατ’ επέκταση θα συντελέσει στην βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των παραπάνω δομών, λειτουργώντας προς
όφελος της κοινωνικής ευημερίας.
3 Μαρτίου 2022, 19:08 : Η αρμόδια επιτροπή ,στην οποία έχουμε απευθύνει και εγγράφως το αίτημά
μας ως όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας
θα πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως κριτήριο χορήγησης του επιδόματος.
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτου ειδικότητας, που απασχολούνται στο Υπνωτήριο Αστέγων και στο
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων ασκούν αποδεδειγμένα επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία.
Λόγω της φύσης της δουλειάς, όλοι οι εργαζόμενοι, βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που
δεν τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και πάσχουν από διάφορες μεταδοτικές ασθένειες,
δερματικές και ψυχιατρικές παθήσεις. Ένα επιπλέον θέμα που πρέπει να θιγεί είναι πως ως
παράγοντες επικινδυνότητας δε μπορούν να ισχύουν μόνο όσοι σχετίζονται με τοξικότητα και
θερμοκρασίες εργασίας. Στην περίπτωση των εργαζομένων στις Δομές Αστεγίας υπάρχει υψηλός
παράγοντας επικινδυνότητας λόγω επιθέσεων από τους εξυπηρετούμενους προς το προσωπικό της
δομής. Υπενθυμίζουμε ότι πολλές φορές έχουν καταγραφεί περιστατικά βίας και επιθέσεων (λεκτική
και
σωματική)
από
τους
ωφελούμενους
προς
τους
εργαζόμενους.
Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει τις κατηγορίες και να συμπεριλάβει μέσα σε
αυτές ΟΛΕΣ τις ειδικότητες των δομών αστεγίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοί, εργασιακοί
σύμβουλοι, φύλακες, ψυχολόγοι, κλπ).
3 Μαρτίου 2022, 12:52 : Ως υπάλληλος Δομής Αστεγίας εκτιμώ, πως η αρμόδια επιτροπή να πρέπει
να επανεκτιμήσει τα σημαντικά ζητήματα, τόσο της επικινδυνότητας όσο και των συνθηκών υγιεινής
που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι εργαζόμενοι των Υπνωτηρίων και των Ανοιχτών Κέντρων
Ημέρας και να συμπεριλάβουν στο σχετικό επίδομα όλες οι ειδικότητες που εντάσσονται σε αυτά τα
πλαίσια.
3 Μαρτίου 2022, 12:56 : Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει το αίτημά για ένταξη
στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων
ανεξαρτήτου ειδικότητας που εργάζονται στις δομές αστεγίας, όπως Φύλακες, Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Διοικητικοί, Ψυχολόγοι, των Υπνωτηρίων Αστέγων, των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής
Αστέγων. Βασιζόμαστε στην καλή θέληση και στην κατανόηση της Επιτροπής ώστε να ληφθεί υπόψη
και ο χώρος εργασίας ως δεδομένο για την κατηγοριοποίηση των ειδικοτήτων που είναι δικαιούχοι.
3 Μαρτίου 2022, 12:59 : Με δεδομένο ότι πέρα από το πλαίσιο εργασίας και την έκθεση μας ως
προσωπικό καθαριότητας σε βλαπτικούς παράγοντες για την υγεία μας το επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί σημαντική στήριξη στο εισόδημα μας. Σας αναφέρουμε ότι όλοι οι
καθαριστές των δομών αστεγίας είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και ο μισθός κυμαίνεται στα 680720 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν δεδομένης της ακρίβειας και της ευρύτερης κατάστασης να τίθεται
ζήτημα για μείωση του ποσού. Σας καλούμε να συμπεριλάβετε όλους τους συναδέλφους όλων των
ειδικοτήτων των δομών αστεγίας (Υπνωτήρια Αστέγων και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων). Σας
καλούμε να μας επισκεφθείτε για να αντιληφθείτε στο πεδίο τις καθημερινές καταστάσεις που
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αντιμετωπίζουμε. Παρακαλώ πολύ είστε ενήμεροι με δεκάδες επιστολές από τον συλλογικό μας
φορέα (ΣΚΟΙΝΔΑΦ) αναμένουμε το δίκαιο αίτημά μας να διευθετηθεί. Η χρηματοδότηση είναι μέσω
των ΠΕΠ καμία άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
3 Μαρτίου 2022, 11:37 : Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής για το επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας έχει αρκετές ασάφειες και δεν βασίζεται σε καμία επιστημονική μελέτη. Ζητούμε την
διατήρηση του ποσού που λαμβάνουν το προσωπικό καθαριότητας και το νοσηλευτικό προσωπικό
των δομών αστεγίας και την επέκτασή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες που απασχολούνται
στα Υπνωτήρια και στα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων.
3 Μαρτίου 2022, 09:40 : Δυστυχώς μελέτες επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας.
Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να μην προχωρήσει σε περικοπή ποσού για το προσωπικό
καθαριότητας και το νοσηλευτικό προσωπικό των δομών αστεγίας. Επίσης είναι αναγκαίο να
προστεθούν στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των
εργαζόμενων ανεξαρτήτου ειδικότητας που εργάζονται στις δομές αστεγίας, όπως Φύλακες,
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διοικητικοί, Ψυχολόγοι, των Υπνωτηρίων Αστέγων, των Ανοικτών Κέντρων
Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων.
3 Μαρτίου 2022, 09:23 : Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις Δομές Αστέγων βρισκόμαστε εκτεθειμένοι
στον άμεσο κίνδυνο λόγω έκθεσής μας σε μικρόβια, λοιμώδεις νόσους, άμεσης έκθεσης σε χημικά
βαρέα απορρυπαντικά, έντομα μολυσματικά, καθώς επίσης η επαφή μας με άτομα μεγάλης
επικινδυνότητας πχ χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών ποτών με εξόχως δύστροπο
χαρακτήρα καθώς επίσης και άτομα με ψυχικές διαταραχές. Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε να μην
γίνει περικοπή στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθώς επίσης και να δοθεί/επεκταθεί σε όλες τις
ειδικότητες των υπαλλήλων που εργάζονται στις συγκεκριμένες δομές (Ανοικτά Κέντρα Ημέρας
Αστέγων, Υπνωτήρια Αστέγων) με τις αντίξοες συνθήκες εργασίας καθημερινά.
2 Μαρτίου 2022, 23:18 : Η αρμόδια Επιτροπή οφείλει να εξετάσει και επαναξιολογήσει τα κριτήρια
που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, εξαιτίας
των συνθηκών που επικρατούν, δίνοντας έμφαση στον χώρο εργασίας. Εργαζόμενοι που
απασχολούνται σε χώρους και έρχονται σε άμεση επαφή με ανθρώπους που χρίζουν ιδιαίτερης
υποστήριξης λόγω κοινωνικής ευαλωτότητας και εξαθλίωσης. Αναφέρομαι στις Δομές Αστεγίας που
περιλαμβάνουν τα Υπνωτήρια Αστέγων καθώς και τα Κέντρα Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στην
επικράτεια. Όλοι οι επαγγελματίες που απασχολούνται στα παραπάνω πλαίσια εργασίας και
ανεξαρτήτου ειδικότητας, πλην των ιδιαίτερων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά είναι
έντονα εκτεθειμένοι σε βιολογικούς παράγοντες( ενδεχόμενο νόσησης από μεταδιδόμενα νοσήματα
κ.α.) σε οργανωτικούς παράγοντες (εργασία σε βάρδιες και με νυχτερινό ωράριο) και σε
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που απορρέουν από το εργασιακό στρες και τη συνεχής και εντατική
εργασία υπό ψυχοσωματική φόρτιση. Ο χώρος εργασίας στις Δομές Αστέγων είναι παράγοντας που
επιβάλλει τη χορήγηση του επιδόματος σε όλες τις ειδικότητες που απασχολούνται κι όχι μόνο στις
προβλεπόμενες (λόγω επαγγελματικού κλάδου) που αφορούν σε άλλου τύπου υπηρεσίες.
Προστατεύουμε τις ειδικές ομάδες πληθυσμού με χαρακτηριστικά πολλαπλής ευαλωτότητας και η
πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για τους εργαζόμενους στο πεδίο της αστεγίας.
2 Μαρτίου 2022, 23:59 : Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή, αφού λάβει υπόψιν της τις συνθήκες
εργασίας του συνόλου των εργαζομένων στις δομές Αστέγων, δηλαδή στα Υπνωτήρια Αστέγων και στα
Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων να συμπεριλάβει όλους, ασχέτως ειδικότητας, στους δικαιούχους
του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Όλοι μας, επί καθημερινής βάσεως εδώ και
πολλά πλέον έτη, τον ίδιο ακριβώς εργασιακό χώρο μοιραζόμαστε και υπό τις ίδιες επακριβώς
συνθήκες εργαζόμαστε, επομένως είναι εντελώς άτοπο το σκεπτικό και οι υπάρχουσες αποφάσεις
περί του ποιοι από εμάς δικαιούνται το επίδομα αυτό. Η παρουσία μας στις δομές αυτές εμπεριέχει
τόσο την επικινδυνότητα όσο και το καθεστώς της ανθυγιεινής εργασίας και επ’αυτού δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία. Επομένως αναμένουμε αναθεώρηση και συμπερίληψη του συνόλου των
συναδέλφων.
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2 Μαρτίου 2022, 23:36 : Είμαι Φύλακας στη δομή αστέγων της Πάτρας. Η αρμόδια επιτροπή πρέπει
να λάβει υπόψιν την ειδικότητα μας και την επικινδυνότητα αυτής στο χώρο εργασίας, ώστε να
πάρουμε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Δουλεύουμε κάτω από αντίξοες και
επικίνδυνες συνθήκες και χωρίς είδη προστασίας. Δεν πρέπει να γίνει καμιά περικοπή σε αυτούς που
το λαμβάνουν, και πρέπει να γίνει αξιολόγηση και σε άλλες ειδικότητες στις δομές αστέγων ώστε να
το πάρουν.
2 Μαρτίου 2022, 23:27 : Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει το αίτημά για ένταξη
στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων που
εργάζονται στις δομές αστεγίας όπως οι Φύλακες των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής
Αστέγων καθώς και των Υπνωτηρίων. Δεν μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη και οι συνθήκες
εργασίας.
2 Μαρτίου 2022, 22:04 : Είναι αναγκαίο να μη σταματήσει η χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής
εργασίας στους εργαζομένους των Δομών Αστέγων, όπως επίσης να συμπεριληφθούν κι οι υπόλοιπες
ειδικότητες των Δομών λόγω της επικινδυνότητας από την άμεση επαφή με την ευάλωτη ομάδα των
αστέγων.
2 Μαρτίου 2022, 21:00 : Η επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει εκ νέου το αίτημα που αφορά το
επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας πέρα από τις ήδη υπάρχουσες ειδικότητες(
νοσηλευτικής και καθαριότητας) να ενταχθούν και οι υπόλοιπες ειδικότητες που εργάζονται στις
Δομές Αστέγων όπως διοικητικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και φύλακες.
2 Μαρτίου 2022, 16:53 : γνωρίζοντας την προσφορά των εργαζομένων στις δομές Αστεγίας και την
καθημερινή τους προσφορά κάτω από αντίξοες συνθήκες η επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει
όλους τους εργαζόμενους στις δομές αυτές ως δικαιούχους του επιδόματος. Εξάλλου η
χρηματοδότηση τους έρχεται από ευρωπαϊκά κονδύλια οπότε στο άμεσο διάστημα δεν θα υπάρξει
κάποιο άμεσο δημοσιονομικό ζήτημα στον προϋπολογισμό του κράτους.
2 Μαρτίου 2022, 13:22 : Θεωρώ απαραίτητο η αρμόδια επιτροπή που εξετάζει τα αιτήματα για την
ένταξη στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων
ανεξαρτήτου ειδικότητας που απασχολούνται στις δομές αστεγίας όπως Διοικητικοί, Κοινωνικοί
λειτουργοί, Ψυχολόγοι, φύλακες τόσο των υπνωτηρίων αστέγων όσο και των ανοιχτών κέντρων
ημέρας, η συγκεκριμένη λοιπόν επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψιν της το χώρο εργασίας ως σύνολο
καθολικό και να μην λαμβάνει μόνο ως κριτήριο τις ειδικότητες. Είναι ανεπίτρεπτο και καταδικαστέο
αμετάκλητα. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε αναλόγως.
2 Μαρτίου 2022, 12:23 : Ως εργαζόμενοι των δομών αστεγίας καλούμε την αρμόδια επιτροπή να λάβει
υποψιν της τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας στις οποίες δουλεύουμε τόσα χρόνια. Η ανθυγιεινή
εργασία δε μπορεί να κρίνεται μόνο με βάση τις ειδικότητες αλλά το πλαίσιο εργασίας συνολικά και
να συμπεριλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους των δομών αυτών. Όλοι εργαζόμαστε στις ίδιες δομές
με τις ίδιες ανθυγιεινές συνθήκες και βιώνουμε τις συνέπειες ως σύνολο εργαζομένων και όχι μόνο οι
νοσηλευτές και το βοηθητικό προσωπικό. Να γίνει διερεύνηση των συνθηκών εργασίας μας στις δομές
αστεγίας πριν ληφθεί απόφαση για περικοπές η για το ποιοι θα είναι δικαιούχοι από δω κ στο εξής.
2 Μαρτίου 2022, 12:32 : Η αρμόδια επιτροπή δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις του
χρηματικού ποσού για τους δικαιούχους καθαριστές και νοσηλευτές των δομών αστεγίας. Σας
καλούμε να μας επισκεφθείτε να δείτε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Επίσης, είναι
αναγκαία η επέκταση των δικαιούχων στους συναδέλφους και των υπολοίπων ειδικοτήτων.
2 Μαρτίου 2022, 11:04 : Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας είναι βασικό για τις δομές αστεγίας. Δεν
πρέπει να γίνει περικοπή αυτού, αντιθέτως πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι παράγοντες για όλες
τις ειδικότητες.
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2 Μαρτίου 2022, 10:59 : Κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση χορήγησης του επιδόματος σύμφωνα
με τις συνθήκες του χώρου εργασίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνικοί
λειτουργοί, εργασιακοί σύμβουλοι, διοικητικοί κτλ) που δεν εντάσσονται στις ειδικότητες που
λαμβάνουν το επίδομα αλλά που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της φύσης των
δομών αυτών, όπως οι δομές Αστέγων (Υπνωτήρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστέγων).
2 Μαρτίου 2022, 10:36 : Δεν έχει καμία λογική να μένουν εκτός του επιδόματος εργαζόμενοι που
εργάζονται σε ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας λόγω της ειδικότητάς τους. Η αρμόδια επιτροπή θα
πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως κριτήριο χορήγησης του επιδόματος. Υπάρχουν
εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που δεν εντάσσονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα
αλλά που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της φύσης των δομών αυτών, όπως οι δομές
Αστέγων (Υπνωτήρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστέγων). Αιτούμαστε η αρμόδια επιτροπή να
επαναξιολογήσει τις κατηγορίες και να προσθέσει στους δικαιούχους όλες τις ειδικότητες των
εργαζόμενων των δομών αστέγων (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοί, εργασιακοί σύμβουλοι,
φύλακες, ψυχολόγοι).
2 Μαρτίου 2022, 10:36 : Η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως
κριτήριο χορήγησης του επιδόματος. Υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που δεν
εντάσσονται στις ειδικότητες που λαμβάνουν το επίδομα αλλά που δουλεύουν κάτω από τις ίδιες
ιδιαίτερα ανθυγιεινές συνθήκες λόγω της φύσης των δομών αυτών, όπως οι δομές Αστέγων
(Υπνωτήρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστέγων). Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να
επαναξιολογήσει τις κατηγορίες και να εντάξει μέσα σε αυτές ΟΛΕΣ τις ειδικότητες των δομών
αστεγίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοί, εργασιακοί σύμβουλοι, φύλακες, ψυχολόγοι).
2 Μαρτίου 2022, 08:23 : H μη ένταξη ειδικοτήτων που εργάζονται σε νοσοκομεία σε κάποια κατηγορία
βαρέων και ανθυγιεινών είναι άδικη. Εκτός από τα περιγράμματα των θέσεων, θα πρέπει να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η έκθεση των υγειονομικών σε καθημερινούς κινδύνους μετάδοσης
νόσων (λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων αλλά και ατυχημάτων.
2 Μαρτίου 2022, 07:31 : Είμαι εργαζόμενος Φύλακας στις δομές αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να συνυπολογίσει πέρα από την ειδικότητα και την επικινδυνότητα
στον εργασιακό χώρο. Προσωπικά εργάζομαι σε βραδινή βάρδια 22.00-06.00 στο Υπνωτήριο, χωρίς
κανένα άλλο άτομο από το προσωπικό και κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες προσπαθώ να
επιβλέψω 50 ανθρώπους που διαμένουν καθημερινά στη δομή. Σας απευθύνω έκκληση να κάνετε
δεκτό το αίτημα για το οποίο είστε γνώστες εδώ και τρία χρόνια. Όλες ανεξαιρέτως οι ειδικότητες των
δημοτικών δομών αστεγίας να ενταχθούν στο επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.
1 Μαρτίου 2022, 18:09 : Απαράδεκτο να μείνουν εκτός του επιδόματος ειδικότητες με βάση το χώρο
εργασίας. Η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψιν το χώρο εργασίας ως κριτήριο χορήγησης
του επιδόματος. Υπάρχουν εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που δεν εντάσσονται στις ειδικότητες
που λαμβάνουν το επίδομα αλλά που δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της φύσης των
δομών αυτών, όπως οι δομές Αστέγων (Υπνωτήρια και Ανοικτά Κέντρα Ημέρας αστέγων). Ζητούμε από
την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει τις κατηγορίες και να εντάξει μέσα σε αυτές όλες τις
ειδικότητες των δομών αστεγίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, διοικητικοί ,εργασιακοί σύμβουλοι,
φύλακες, ψυχολόγοι).
1 Μαρτίου 2022, 15:42 : Ζητούμε από την αρμόδια επιτροπή να επαναξιολογήσει το αίτημά για ένταξη
στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας των εργαζόμενων
ανεξαρτήτου ειδικότητας που εργάζονται στις δομές αστεγίας, όπως Φύλακες, Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Διοικητικοί, Ψυχολόγοι, των Υπνωτηρίων Αστέγων, των Ανοικτών Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής
Αστέγων. Δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη και ο χώρος εργασίας ως δεδομένο για την
κατηγοριοποίηση των ειδικοτήτων που είναι δικαιούχοι.
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28 Φεβρουαρίου 2022, 18:04 : Το επάγγελμα security -φύλακας -θυρωρός θα πρέπει να ενταχθεί στα
βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα διότι εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, νύχτα, κρύο, ζέστη,
αργίες και χωρίς αμυντικό εξοπλισμό για την ασφάλειά μας.
28 Φεβρουαρίου 2022, 00:47 : Ένας πολύ αδικημένος κλάδος εργασίας είναι το επάγγελμα του
φύλακα- θυρωρός - security προσωπικό ασφαλείας με άδεια εργασίας από ΕΟΠΠΕΠ, ΙΕΠΥΑ και Ο
αρχαιοφύλακας. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: ΟΤΙ ΑΜΕΙΒΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΟΠΩΣ ΚΡΥΟ, ΒΡΟΧΗ, ΠΟΛΛΗ ΖΕΣΤΗ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΡΓΙΕΣ,
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΜΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΣΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ- ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΤΛ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙΣ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ.
27 Φεβρουαρίου 2022, 22:02 : Θεωρώ ότι η γνωμοδότηση της επιτροπής για το επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας έχει πολλά κενά και πολλές ασάφειες. Στην ειδικότητα ΔΕ ΥΔΡΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ δίνει
βαθμολογία
92
ενώ
στην
ειδικότητα
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
49.
Σύμφωνα με Προεδρικό διάταγμα στης 112/2012 οι εγκαταστάσεις που απασχολούνται οι υδραυλικοί
είναι: εγκαταστάσεις ύδρευσης εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων, εγκαταστάσεις θερμαντικών
σωμάτων, εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων κ.τ.λ. Οπότε δεν μπορεί αυτές οι ειδικότητες
που έχουν ίδια καθήκοντα να κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες.
26 Φεβρουαρίου 2022, 07:45 : Προτείνω να συμπεριληφθούν και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
στα Βαρέα και Ανθυγιεινές επαγγέλματα και να τους δοθεί το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών.

ΑΡΘΡΟ 27
2 Μαρτίου 2022, 17:29 : Καταρχάς ΑΣΣΥ ονομάστηκαν οι Σχολές Υπαξιωματικών όταν έγιναν 3ετους
φοίτησης και μετά. Με βεβαιότητα όσοι φέρονται απαξιωτικά για τους εθελοντές φοίτησαν 2 έτη σε
σχολή υπξκων – ΟΧΙ σε ΑΣΣΥ λοιπόν. Επισημαίνεται ότι μπορούσε καποιος να εισαχθεί μην έχοντας
αποφοιτήσει ούτε κάν από το Λύκειο. Επομένως πριν βγάλετε τη χολή σας για τους εθελοντές κοιτάξτε
πρώτα την καμπούρα σας – μην πω τα χάλια σας! Δε διαφέρετε και πολύ από τους εθελοντές. Μείνετε
λοιπόν σε αυτά που σας ενώνουν και όχι σε αυτά που σας διχάζουν. Όλα τα ανωτέρω από κάποιον
απόφοιτο ΑΣΕΙ, εισαχθεντας από πανελλαδικές και όχι με μια μπιτονα λάδι όπως πληθος από εσας
(αμφότεροι) πράξατε! Βρε Ουστ!

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρο 106 (οικονομική – επιχειρηματική ελευθερία)
Παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρο 22 (προστασία της εργασίας)
Παρ. 5 άρθρου 22 (κοινωνική ασφάλιση)
Παρ. 1 άρθρου 25 (κοινωνικό κράτος και κράτος δικαίου)
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- Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
25.

Ενωσιακό δίκαιο







Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

-

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
-

Κανονισμός

Οδηγία
-


26.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών


-

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

27.

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

-

-

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
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Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

-

-

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 43
Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
Τροποποίηση άρθρου 197 ν.
4820/2021

Άρθρο 197 ν. 4820/2021
Χρηματοδότηση
επιχειρήσεων
μέσω του
Ταμείου
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας

Στο άρθρο 197 του ν. 4820/2021
(Α΄130) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α)
στην παρ. 1 προστίθενται περ. (γ) και
(δ) καθώς και νέο τελευταίο εδάφιο, β)
στην παρ. 2 τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο με τη διεύρυνση του
αντικειμένου της εξουσιοδότησης, γ)
προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 197
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης
είναι
δυνατή
η
χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την
προώθηση επενδύσεων με πόρους
του
Ταμείου
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτόν
το
Ελληνικό
Δημόσιο,
εκπροσωπούμενο από τον αρμόδιο
για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό,
δύναται να συνάπτει συμβάσεις:

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης είναι δυνατή η
χρηματοδότηση επιχειρήσεων για
την προώθηση επενδύσεων με
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό
αυτόν το Ελληνικό Δημόσιο,
εκπροσωπούμενο από τον αρμόδιο
για
την
Ειδική
Υπηρεσία
Συντονισμού
του
Ταμείου
Ανάκαμψης Υπουργό, δύναται να
συνάπτει συμβάσεις με: (α) την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και
(β) με πιστωτικά ιδρύματα που
πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται σε
δημόσια πρόσκληση, την οποία
εκδίδει ο ανωτέρω Υπουργός,
ύστερα από εισήγηση της ανωτέρω
υπηρεσίας.
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(α) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Ανασυγκρότησης
και
Ανάπτυξης,
(β) με πιστωτικά ιδρύματα που
πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται σε
δημόσια πρόσκληση, την οποία
εκδίδει ο ανωτέρω Υπουργός, ύστερα
από
εισήγηση
της
ανωτέρω
υπηρεσίας,
(γ) με την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. ύστερα από
εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης,
δυνάμει της οποίας η τελευταία
δύναται να αναλάβει τη διαχείριση
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας για την εκπλήρωση
των σκοπών του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στη
σύμβαση καθορίζονται επιπλέον οι
όροι για τη διαχείριση των πόρων από
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Επενδύσεων Α.Ε, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτημα και
(δ) στο πλαίσιο του προγράμματος
«Invest EU», κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης
Με απόφαση του αρμόδιου για την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του
Ταμείου
Ανάκαμψης
Υπουργού
συστήνεται Επενδυτικό Συμβούλιο,
αρμόδιο για την παρακολούθηση της
σύναψης
και
εκτέλεσης
των
δανειακών
συμβάσεων
που
συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας και ιδίως των
υποχρεώσεων
των
πιστωτικών
ιδρυμάτων,
των
ευρωπαϊκών
χρηματοπιστωτικών θεσμών και των
φορέων των περ. γ) και δ).
2. Με απόφαση του αρμόδιου για την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του
Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, που
εκδίδεται ύστερα από σχετική
εισήγηση της Υπηρεσίας, ορίζονται η
διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων

2. Με απόφαση του αρμόδιου για
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού,
που εκδίδεται ύστερα από σχετική
εισήγηση της Υπηρεσίας, ορίζονται
η διαδικασία διάθεσης των
αναγκαίων
κεφαλαίων
στα
πιστωτικά ιδρύματα, οι όροι και
προϋποθέσεις της διαδικασίας
χορήγησης των δανείων στις
επιχειρήσεις,
εξειδικεύονται
περαιτέρω τα κριτήρια και ο τρόπος
ελέγχου της επιλεξιμότητας των
επενδύσεων
που
χρηματοδοτούνται με πόρους του
Ταμείου
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας και ορίζονται η
διαδικασία, οι όροι ανάθεσης και τα
κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές
της παρ. 3 του άρθρου 8, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την ίδια ως άνω απόφαση
δύνανται να εξαιρούνται από τη
διαδικασία της ανάθεσης σε
αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου
8,
οι
ευρωπαϊκοί
χρηματοπιστωτικοί
θεσμοί,
ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης.
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κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα,
οι όροι και προϋποθέσεις της
διαδικασίας χορήγησης των δανείων
στις επιχειρήσεις, εξειδικεύονται
περαιτέρω τα κριτήρια και ο τρόπος
ελέγχου της επιλεξιμότητας των
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας και ορίζονται η
διαδικασία, οι όροι ανάθεσης και τα
κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές της
παρ. 3 του άρθρου 8, οι αρμοδιότητες,
η
σύνθεση
του
Επενδυτικού
Συμβουλίου της παρ. 1, οι
προϋποθέσεις
για
τη
νόμιμη
συγκρότηση και λειτουργία του,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Με την ίδια ως άνω
απόφαση δύνανται να εξαιρούνται
από τη διαδικασία της ανάθεσης σε
αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 8,
οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί
θεσμοί, ειδικότερα η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων
και
η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης.
3. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών,
καθορίζονται
οι
αποζημιώσεις και αμοιβές των
τακτικών και αναπληρωματικών
μελών του Επενδυτικού Συμβουλίου,
καθώς και η αμοιβή του γραμματέα
κατά
τις
συνεδριάσεις
του
Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1.
Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων
και αμοιβών του προηγούμενου
εδαφίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 21
του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».
Άρθρο 44
Παρακολούθηση και συντονισμός
των μεταρρυθμίσεων του Εθνικού
Σχεδίου
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση παρ.
2 άρθρου 271 ν. 4738/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.
4738/2020
(Α΄207),
εδάφιο,
Παρ. 2 άρθρου 271 ν. 4738/2020
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η
παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
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«2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό
τον συντονισμό της σύνταξης του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο
θα υποβληθεί προς έγκριση στα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την παρακολούθηση και τον
συντονισμό της υλοποίησης των
προγραμμάτων και έργων τα οποία θα
χρηματοδοτηθούν με πόρους του
Ταμείου
Ανάκαμψης
που
θα
διατεθούν στην Ελλάδα. Η ανωτέρω
υπηρεσία συνεργάζεται, επίσης, με τη
Γενική Γραμματεία Συντονισμού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία
έχει
την
ευθύνη
για
την
παρακολούθηση και τον συντονισμό
των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται
στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Στην Ειδική Υπηρεσία
του Ταμείου Ανάκαμψης υπάγονται
και
ο
συντονισμός
και
η
παρακολούθηση των συναπτόμενων
συμφωνιών
χρηματοδοτικής
συνεισφοράς και δανείου, κατά
περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή που υπογράφονται από τον
Υπουργό Οικονομικών και τον
αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης
Υπουργό,
σύμφωνα
με
τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 14, 15 και
23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.».
Άρθρο 47
Ρύθμιση για την ατέλεια του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων στο
Κτηματολόγιο
- Τροποποίηση
άρθρου 63 ν. 2214/1994
Στο τέλος του άρθρου 63 του ν.
2214/1994 (Α΄75) προστίθεται παρ. 8
ως εξής:
«8. Η αληθής έννοια του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 είναι ότι το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων έχει τις
ατέλειες και τα προνόμια που έχει το
Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της

2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό
τον συντονισμό της σύνταξης του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το
οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση
στα
θεσμικά
όργανα
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
την
παρακολούθηση
και
τον
συντονισμό της υλοποίησης των
προγραμμάτων και έργων τα οποία
θα χρηματοδοτηθούν με πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης που θα
διατεθούν στην Ελλάδα. Στην Ειδική
Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης
υπάγονται και ο συντονισμός και η
παρακολούθηση
των
συναπτόμενων
συμφωνιών
χρηματοδοτικής συνεισφοράς και
δανείου, κατά περίπτωση, με την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
που
υπογράφονται από τον Υπουργό
Οικονομικών και τον αρμόδιο για
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 14, 15 και 23 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου
2021 για τη θέσπιση του
μηχανισμού
ανάκαμψης
και
ανθεκτικότητας.

Άρθρο 63 ν. 2214/1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του άρθρου 9 του ν.
1468/1984
1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων έχει όλες ανεξαιρέτως τις
ατέλειες, τα δικαστικά, διοικητικά,
οικονομικά
και
δικονομικά
προνόμια που παρέχονται στο
Δημόσιο.
Απαλλαγές,
που
προβλέπονται υπέρ του Δημοσίου,
από το παράβολο για άσκηση
ενδίκων μέσων, για την εισφορά
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πλήρους
απαλλαγής
από
την
καταβολή των τελών του Κεφαλαίου
Β’ του Μέρους Α’ του Τμήματος Α’ του
ν. 4512/2018 (Α' 5), όπως και από κάθε
άλλο μεταγενέστερο ή μη τέλος ή
δικαίωμα, όπως ακριβώς το Ελληνικό
Δημόσιο,
ανεξάρτητα από
το
πρόσωπο
που
διενεργεί
την
κτηματογράφηση.».

υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων, για το
δικαστικό ένσημο αντιγράφων και
για τα δικαιώματα υπέρ των
έμμισθων
υποθηκοφυλάκων,
ισχύουν και για το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Για
την είσπραξη των απαιτήσεών του
και γενικά των εσόδων του
εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα
Είσπραξης
Δημοσίων
Εσόδων.
Το
Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων έχει
επί αναγκαστικού πλειστηριασμού
τα προνόμια κατάταξης του
Δημοσίου των άρθρων 975 αριθ.
5, 977, 1007 του Κ. Πολ. Δικ. και του
άρθρου 61 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ.
356/1974).
2. Μέχρι την έναρξη ισχύος του
καταστατικού του Ταμείου, μπορεί
το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου να συστήσει στην Κεντρική
Υπηρεσία και τα Υποκαταστήματα
Ταμειακή Υπηρεσία για την
είσπραξη των απαιτήσεων και
γενικά των εσόδων του. Νόμιμο
τίτλο στην περίπτωση αυτή
αποτελεί η πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του αρμοδίου
εξουσιοδοτημένου
διευθυντή. Οι εισπράξεις του
Ταμείου στις περιοχές που δεν
λειτουργούν
Υποκαταστήματα
γίνονται από τα δημόσια ταμεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα
Είσπραξης
Δημοσίων
Εσόδων.
3. Από τη σύσταση της πιο πάνω
Ταμειακής Υπηρεσίας είτε με
απόφαση του Δ.Σ., είτε με το
καταστατικό του Ταμείου, τα
όργανα
αυτής
υποκαθιστούν
αυτοδικαίως τα όργανα των Δ.Ο.Υ.
και συνεχίζουν από το σημείο που
βρίσκονται κατά το χρόνο της
σύστασης, όλες τις πράξεις τούτων
προς είσπραξη των απαιτήσεων και
γενικά των εσόδων της κεντρικής
υπηρεσίας
και
των
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Υποκαταστημάτων. Οι σχετικές
δίκες συνεχίζονται από το δικαστικό
γραφείο του Ταμείου.
4. Στις περιπτώσεις που η είσπραξη
των απαιτήσεων του Ταμείου
ενεργείται από τη Δ/νση Είσπραξης
Εσόδων του Τ.Π. και Δανείων, ο
υπερθεματισμός κατά το άρ8ρο 56
του Κ.Ε.Δ.Ε. γίνεται από τον
Προϊστάμενο της Δ/νσης Είσπραξης
Εσόδων του Τ.Π. και Δανείων ή τον
υπ` αυτού εξουσιοδοτούμενο
υπάλληλο της Υπηρεσίας του
κατόπιν εγκριτικής
απόφασης
του
Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου. Στις
λοιπές περιπτώσεις γίνεται από τον
αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή
τον υπ` αυτού εξουσιοδοτούμενο
υπάλληλο της Υπηρεσίας του
κατόπιν εγκριτικής
απόφασης
του
Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου, μπορεί να συνιστά
ευκαιριακές επιτροπές ή ομάδες
εργασίας αποτελούμενες από μέλη
του, υπαλλήλους του Ταμείου και
ειδικούς επιστήμονες. Τα μέλη των
επιτροπών αυτών ή των ομάδων
εργασίας δεν μπορεί να είναι
περισσότερα των επτά (7). `Εργο
των επιτροπών ή των ομάδων
εργασίας είναι:
α) η μελέτη ειδικών θεμάτων, σε
σχέση με την προώθηση των
εργασιών
και
γενικά
των
συμφερόντων του Ταμείου, β) η
σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης ή
η γνωμοδότηση επί των θεμάτων
αυτών, καθώς και κάθε άλλου
θέματος, που παραπέμπεται από το
Διοικητικό
Συμβούλιο
στις
επιτροπές αυτές.
6. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω
επιτροπών ή των ομάδων εργασίας
εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ο
οποίος ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
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Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται το ύψος της αμοιβής
του προέδρου, των μελών και των
γραμματέων των Επιτροπών ή των
ομάδων
εργασίας,
κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των
νόμων 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`) και
1505/1984
(ΦΕΚ 194 Α`).
7. Όπου στο παρόν άρθρο
αναφέρεται Ταμειακή Υπηρεσία
νοείται η "Διεύθυνση Εισπράξεως
Εσόδων"
του
Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και
όπου αναφέρεται "Διευθυντής της
Ταμειακής Υπηρεσίας" νοείται ο
"Διευθυντης της Διευθύνσεως
Εισπράξεως Εσόδων" του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Άρθρο 51
Μεταρρύθμιση
καθεστώτος
επιδόματος
επικίνδυνης
και
ανθυγιεινής εργασίας
Παρ. 10 άρθρου 18 ν. 4354/2015
1. Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως
εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού
προσδιορίζονται
οι
δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι
προϋποθέσεις
καταβολής
του
επιδόματος
επικίνδυνης
και
ανθυγιεινής
εργασίας,
κατόπιν
γνωμοδότησης της επιτροπής της παρ.
1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
του πρώτου εδαφίου, το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
εξακολουθεί να καταβάλλεται στους
ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και
με
τους
ίδιους
όρους
και
προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.»
Άρθρο 52

10. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών,
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας
προσδιορίζονται
οι
δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και
προϋποθέσεις καταβολής του
επιδόματος
επικίνδυνης
και
ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας
υπόψη τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής της παρ. 1.
Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2)
μηνών από την υποβολή της τελικής
γνωμοδότησης της Επιτροπής της
παράγραφος 1».
Παρ. 2α άρθρου 6 ν.4281/2014
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Ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) - Τροποποίηση άρθρου 6
ν.4281/2014

30.

«2.α. Αν οι φορείς Γενικής
Κυβέρνησης που ανήκουν στον
υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.)
δεν
ολοκληρώσουν την αποπληρωμή
του συνόλου των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας που τίθεται με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%) επί των ποσών που
καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά
τα οικονομικά έτη 2020 και 2021
από τον κρατικό προϋπολογισμό
για
την
εξόφληση
των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους
προς τρίτους, παρακρατείται από
τους αποδιδόμενους σε αυτούς
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ)
μέσω
του
κρατικού
προϋπολογισμού σύμφωνα με τα
άρθρα 259 και 260 του v.
3852/2010 (Α` 87). Η παρακράτηση
επί των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου Ο.Τ.Α.
διενεργείται από το έτος 2022 και
για
χρονική
περίοδο
που
καθορίζεται με την απόφαση του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2α του
άρθρου 6 του ν.4281/2014 (Α΄ 160)
τροποποιείται ως προς τη μείωση του
παρακρατούμενου ποσοστού και η
παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης
που ανήκουν στον υποτομέα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την
αποπληρωμή του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που
τίθεται με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%) επί των ποσών που
καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα
οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον
κρατικό προϋπολογισμό για την
εξόφληση
των
ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους προς τρίτους,
παρακρατείται
από
τους
αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα
με τα άρθρα 259 και 260 του Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την
ν.3852/2010 (Α΄ 87). Η παρακράτηση αποπληρωμή του συνόλου των
επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών
(Κ.Α.Π.) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
διενεργείται από το έτος 2022 και για και σύμφωνα με τους όρους και τις
χρονική περίοδο που καθορίζεται με προϋποθέσεις που τίθενται με την
την απόφαση του πρώτου εδαφίου απόφαση του πρώτου εδαφίου της
της παρ. 2.
παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης
Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά
αποπληρωμή του συνόλου των έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, προϋπολογισμό
δεν
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και παρακρατείται.»
σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που
λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη
2020 και 2021 από τον κρατικό
προϋπολογισμό δεν παρακρατείται».
Κατάργηση διατάξεων
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Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύθμισης που προβλέπουν
Καταργούμενες διατάξεις
κατάργηση
Παρ. 2 άρθρου 48
Παρ. 4 άρθρου 2 ν. 3965/2011
Ρύθμιση για την Ηλεκτρονική
Παρακαταθήκη
«4. Το Ταμείο μπορεί να αναθέτει σε
πιστωτικά ιδρύματα, με συμβάσεις
2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. που συνάπτονται σύμφωνα με την
3965/2011 (Α’ 113) περί ανάθεσης κείμενη νομοθεσία, τη διενέργεια της
της διενέργειας της παραλαβής παραλαβής
παρακαταθηκών,
οι
παρακαταθηκών σε πιστωτικά οποίες στη συνέχεια αποδίδονται στο
ιδρύματα καταργείται.
Ταμείο, υπό όρους που καθορίζονται
με τον κανονισμό που εκδίδεται
σύμφωνα με το άρθρο 4.»
Παρ. 2 άρθρου 51
Παρ. 12 άρθρου 18 ν.4354/2015
Μεταρρύθμιση
καθεστώτος
επιδόματος
επικίνδυνης
και «12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
ανθυγιεινής εργασίας
της παραγράφου 10, το επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Η παρ. 12 του άρθρου 18 του εξακολουθεί να καταβάλλεται στους
ν.4354/2015 (Α΄ 176) καταργείται.
ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και
με
τους
ίδιους
όρους
και
προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του
παρόντος».
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Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογούμενης
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ρύθμισης
43, 45,46
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
(και
Αναπληρωτής)
44
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
(και
Αναπληρωτής), Επικρατείας
47, 48
50

51
52
32.

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
(και
Αναπληρωτής), Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
(και
Αναπληρωτής), Εξωτερικών, Προστασίας
του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας
Εσωτερικών
Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Κοινή
Παρ. 1 άρθρου υπουργική
51
απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργός
Οικονομικών
Κατά περίπτωση
αρμόδιος
Υπουργός

Παρ. 4 άρθρου Απόφαση
51
υπουργού

Υπουργός
Οικονομικών

Παρ. 3 άρθρου Απόφαση
51
υπουργού

Υπουργός
Οικονομικών

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Προσδιορισμός
δικαιούχων
και
ύψους
επιδόματος
επικίνδυνης και
ανθυγιεινής
εργασίας.
Συγκρότηση
μόνιμης
επιτροπής
γνωμοδοτικού
χαρακτήρα
Καθορισμός
αποζημιώσεων
και αμοιβών των
μελών
του
Επενδυτικού
Συμβουλίου
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εθνικής« Άμυνας
Στοιχεία επικοινωνίας: Συνταγματάρχης (ΝΟΜ) Αλέξανδρος Βαδιάκας, Διευθυντής
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, τηλ. επικοινωνίας: 2106598260, 716, 215, e-mail:
gnp@mod.mil.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ20
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ21

Χ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ22
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ23
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ24
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ25

20

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

21

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

22

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

23

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.

24

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

25

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Ψηφιακής
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Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιλύονται τα εξής ζητήματα:
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 53 έως 57 ρυθμίζονται ζητήματα
σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Μεταξύ
άλλων, ρυθμίζονται θέματα κρίσεων στελεχών, απονομής καταληκτικού
βαθμού, ανωτάτων ορίων ηλικίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 58 καθίσταται δυνατή η πρόσληψη
αξιωματικών για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Κοινού Σώματος των
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ανάλογα
με τις υπηρεσιακές ανάγκες, από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού, ο
οποίος προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία Φ. 415/1/202489/Σ.3682/16.6.2020
προκήρυξη (αριθμός εγκυκλίου: 14, ΑΣΕΠ 2020, ΑΔΑ:Ψ4θΕ6-ΡΑΠ) και
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2021.
Τέλος, στο άρθρο 59 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 53 έως 57 βελτιώνεται το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο που αφορά τα ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών,
καθίστανται περισσότερο λειτουργικές και αποτελεσματικές οι
τροποποιούμενες διατάξεις, επιλύονται προβλήματα που ανέκυψαν κατά την
εφαρμογή της νομοθεσίας και διορθώνονται νομοθετικές αστοχίες.
Η ρύθμιση του άρθρου 58 εξυπηρετεί τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες
κάλυψης κενών οργανικών θέσεων του Κοινού Σώματος των Στρατιωτικών
Δικαστικών Γραμματέων των ΕΔ. Συγκεκριμένα, από τις συνολικά εκατόν δέκα
εννέα (119) οργανικές θέσεις του Σώματος αυτού, οι είκοσι οκτώ (28) είναι
κενές. Επιπλέον, ο ρόλος των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων είναι πολύ
εξειδικευμένος και δεν μπορεί να καλυφθεί με τη χρήση προσωπικού άλλων
ειδικοτήτων των ΕΔ, ενώ παράλληλα μετά τη θέσπιση του νέου Ποινικού
Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έχουν διευρυνθεί οι
αρμοδιότητες των Εισαγγελιών των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, που
υποστηρίζονται γραμματειακά από Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς.
Τέλος, η θέσπιση της διάταξης αυτής θα συμβάλλει καθοριστικά και στη
βελτίωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης από τα Στρατιωτικά Ποινικά
Δικαστήρια.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
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Τα άρθρα 53 έως 57 της αξιολογούμενης ρύθμισης αφορούν το στρατιωτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το προτεινόμενο άρθρο 58 αφορά στους επιλαχόντες του πίνακα επιτυχόντων
της οικείας προκήρυξης.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ

4.



ΟΧΙ



Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
άρθρο 21 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219)
άρθρα 20, 23, 25, 31 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Τροποποιούνται ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, διαδικασία που
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της
νομοθετικής οδού.
Αναφορικά με τα ζητήματα που ρυθμίζονται για πρώτη
φορά, ομοίως, μόνο μέσω της νομοθετικής οδού
μπορούν να αντιμετωπιστούν, καθόσον δεν υφίστανται
σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις.

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Ενόψει των παραπάνω διαπιστώσεων, οι στόχοι που
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Συναφείς πρακτικές
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Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση




Χ















8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων
53 έως 57 επιδιώκεται η άμεση
αποκατάσταση αγκυλώσεων σε κρίσιμα
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσης των
στελεχών των ΕΔ, καθώς και η βελτίωση και

200

η αντιμετώπιση διαπιστωμένων αδυναμιών
σε ζητήματα αναγόμενα στον διοικητικό και
υπηρεσιακό μηχανισμό λειτουργίας των ΕΔ
ως κρατικής οντότητας, με κύριο γνώμονα
την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου
58 αντιμετωπίζεται η υποστελέχωση του
Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων των ΕΔ.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων
53 έως 57 καθίσταται περισσότερο
λειτουργική, ευέλικτη, δίκαιη και αποδοτική
η νομοθεσία που διέπει εν γένει τα
επιμέρους ζητήματα που αντιμετωπίζονται
με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις και
επιτυγχάνεται η υπηρεσιακή αξιοποίηση
ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών των
ΕΔ, οι οποίοι διαθέτουν υψηλή εμπειρία και
αυξημένα προσόντα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου
58 διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του
Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων των ΕΔ και, συνεκδοχικά, η
βελτίωση των χρόνων απονομής της
δικαιοσύνης από τα Στρατιωτικά Ποινικά
Δικαστήρια.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης26

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν
θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

26

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω
συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 

πληροφοριακού
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος

53

Με το άρθρο 53 αυξάνονται τα όρια ηλικίας αποστρατείας
για το σύνολο των αξιωματικών των ΕΔ βαθμών
Υποστράτηγου έως Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι
οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται για θέματα κρίσεων και
προαγωγών στις διατάξεις του ν. 2439/1996.
Επίσης γίνεται προσαρμογή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των
ορίων ηλικίας αποστρατείας για τους αξιωματικούς
Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους,
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Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του
Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων
των άλλων Κλάδων, για τους οποίους τα παραπάνω όρια
ηλικίας αυξάνονται κατά τρία (3) έτη για τους αξιωματικούς
βαθμού Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και κατά τέσσερα
(4) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου,
καθώς και για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού
Σώματος, για τους οποίους τα παραπάνω όρια ηλικίας
αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους βαθμούς του
Αντισυνταγματάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά τρία (3)
έτη για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του
Συνταγματάρχη.
Τέλος, καθορίζεται η μη θέση σε αποστρατεία αξιωματικών
που καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας αποστρατείας
του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 χωρίς να έχουν
συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και
παράλληλα η μη υπαγωγή τους σε καθεστώς Εκτός
Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ).
54

Με το άρθρο 54 εισάγεται η υποχρέωση της κατ’ έτος
κρίσης των αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και
αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
που στη συντριπτική τους πλειονότητα καταλαμβάνουν
θέσεις ευθύνης, ώστε να καταργηθεί η στρέβλωση,
αξιωματικοί που ασκούν κρίσιμα καθήκοντα, να κρίνονται
με μία (1) μόλις κρίση για προαγωγή σε βαθμό ανωτάτου.
Με την εν λόγω πρόβλεψη απομακρύνεται ο κίνδυνος του
κακώς εννοούμενου εφησυχασμού, ο οποίος ελλοχεύει με
το ισχύον σήμερα καθεστώς, αυξάνεται η υπηρεσιακή
απόδοση των αξιωματικών αυτού του βαθμού, ενώ
ενισχύεται η μεταξύ τους ευγενής άμιλλα.

55

Με το άρθρο 55 παρέχεται η δυνατότητα κτήσης του
καταληκτικού βαθμού του Υποστρατήγου στους
Ταξιάρχους του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων που είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ του
πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, με σκοπό την
υπηρεσιακή αξιοποίηση ανώτερων και ανώτατων
αξιωματικών που διαθέτουν υψηλή εμπειρία και αυξημένα
προσόντα. Με τον τρόπο αυτό εξομοιώνεται ο
καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών του Κοινού
Σώματος
Στρατιωτικών
Δικαστικών
Γραμματέων,
πτυχιούχων ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ (Ταξίαρχος), με αυτόν του
Υποστρατήγου, που υφίσταται ήδη για το Κοινό Νομικό
Σώμα και το Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών.
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56

Με το άρθρο 56 προστίθεται στις κατηγορίες των κρίσεων
του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 η κρίση «μη διατηρητέοι»
για όσους αξιωματικούς έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών
Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) και δεν θεωρούνται κατάλληλοι για την
αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού
τους.
Επιπλέον, προστίθεται στις κατηγορίες αυτών που
δύνανται να λάβουν την κρίση «διατηρητέοι», οι
αξιωματικοί που τελούν Ε.Ο.Θ., καθώς και οι
Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων με βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’
στον κατεχόμενο βαθμό, ενόσω δεν έχουν συμπληρώσει
τριάντα τρία (33) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
Με την τελευταία ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα
παραμονής στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και
περαιτέρω εξέλιξης σε ικανά στελέχη που δύνανται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από το προβλεπόμενο των τριάντα ενός (31) ετών
συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού.
Περαιτέρω, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις της κρίσης
«ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», ώστε
να αποτελεί δυνατή κρίση και για τους Συνταγματάρχες
ακόμα και όταν δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35)
έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον τα
αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων αποφασίσουν ότι έχουν
αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν
κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο
στράτευμα [στην περίπτωση αυτή, τίθενται ως Ε.Ο.Θ. μέχρι
τη συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
τριάντα πέντε (35) ετών]. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
ότι οι προαναφερόμενοι αξιωματικοί, που στη συντριπτική
τους πλειονότητα καλύπτουν θέσεις υψηλής ευθύνης,
κρινόμενοι κατ’ έτος, θα παραμένουν στις Ένοπλες
Δυνάμεις μόνον εφόσον παρέχουν υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου, γεγονός που αναμένεται ότι θα αυξήσει την
υπηρεσιακή τους απόδοση.
Στο ίδιο πλαίσιο, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες οι αξιωματικοί κρίνονται «αποστρατευτέοι», με την
απάλειψη του όρου της συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35)
ετών πραγματικής υπηρεσίας. Συνεπώς, με την
προτεινόμενη διάταξη, αξιωματικοί οποιουδήποτε βαθμού
και ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, οι οποίοι δεν
διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα και δεν
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θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων
του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των
προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό, μπορούν να
κριθούν αποστρατευτέοι οποτεδήποτε.
Τέλος, προβλέπεται ρητά ότι ως δυσμενείς θεωρούνται
μόνο οι κρίσεις «μη διατηρητέος», «διατηρητέος στον αυτό
βαθμό», «αποστρατευτέος» και «ευδοκίμως τερματίσας τη
σταδιοδρομία του» πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35)
ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ούτως ώστε
όσοι, κρινόμενοι στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας, δεν δύνανται να προαχθούν σε
βαθμούς ανωτάτων λόγω έλλειψης κενών θέσεων, να
αποστρατεύονται χωρίς βάσιμο έρεισμα προσφυγής στα
διοικητικά δικαστήρια.
57

Με το άρθρο 57 επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις
στο άρθρο 31 του ν. 3883/2010, προκειμένου να
προβλεφθεί ότι οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των
άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν, μεταξύ
άλλων, ως δυνατή κρίση αυτή του «διατηρητέου», κατά τις
κατ’ έτος, πλέον, κρίσεις τους.

58

Με το άρθρο 58 παρατείνεται για δύο (2) έτη η ισχύς του
πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε
με την υπό στοιχεία Φ. 415/1/202489/Σ.3682/16.6.2020
προκήρυξη (Αριθμός Εγκυκλίου 14, ΦΕΚ ΑΣΕΠ 2020,
ΑΔΑ:Ψ4θΕ6-ΡΑΠ) και θεσπίζεται η δυνατότητα κάλυψης
κενών οργανικών θέσεων του Κοινού Σώματος των
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων από τον πίνακα
αυτό.

59

Με το άρθρο 59 αποσαφηνίζεται το χρονικό πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 21 του ν. 3883/2010, όπως
διαμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος και εισάγεται
μεταβατική διάταξη για τους πίνακες κρίσεων του άρθρου
21 του ν. 3883/2010 προκειμένου να ανασχεθούν οι
έννομες
συνέπειες
των
διοικητικών
πράξεων
αποστρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν για τους Αξιωματικούς
που κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες λόγω
κατάληψης ορίου ηλικίας κατά τις τακτικές ή έκτακτες
κρίσεις του έτους 2021 και παραμένουν στις τάξεις των
Ενόπλων Δυνάμεων.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

×

Μείωση δαπανών

×

Εξοικονόμηση
χρόνου

×

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

×

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

×

×

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

×

×

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

×

×

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η αξιολογούμενη ρύθμιση περιλαμβάνει επιμέρους ευνοϊκές διατάξεις για κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων. Ιδιαίτερα, αναμένεται να προκύψουν οφέλη από τις διατάξεις σταδιοδρομικής φύσεως, καθώς
επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση διαπιστωμένων αδυναμιών σε ζητήματα αναγόμενα στον διοικητικό και
υπηρεσιακό μηχανισμό λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων ως κρατικής οντότητας, με κύριο γνώμονα την
εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

×

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

×

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

×

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των προτεινόμενων ρυθμίσεων καταγράφονται στην Έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και στην Ειδική Έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 75 του Συντάγματος.
Συγκεκριμένα από το προτεινόμενο άρθρο 53 προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, ωστόσο αναμένεται να προκύψει ελάφρυνση του e-ΕΦΚΑ από τη μη χορήγηση σύνταξης στο
στρατιωτικό προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας. Επιπροσθέτως
αναμένεται ελάφρυνση του προϋπολογισμού των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων που
εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, από τη μη χορήγηση μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης στο στρατιωτικό
προσωπικό που εμπίπτει στις προτεινόμενες διατάξεις.
Από τα προτεινόμενα δε άρθρα 54, 57, 58 και 59 δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε για το τρέχον έτος (2022),
ούτε για τα επόμενα έτη 2023-2025 του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2022-2025 του ν. 4813/2021, και συνεπώς δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια των πιστώσεων αυτού.
Από το προτεινόμενο άρθρο 55 προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2022-2025
και από το προτεινόμενο άρθρο 56 προκύπτει επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας. Περαιτέρω από το προτεινόμενο άρθρο 56 αναμένεται να προκύψει ελάφρυνση του e-ΕΦΚΑ από τη
μη χορήγηση σύνταξης στο στρατιωτικό προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης.
Επιπροσθέτως αναμένεται ελάφρυνση του προϋπολογισμού των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων
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που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, από τη μη χορήγηση μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης στο στρατιωτικό
προσωπικό που εμπίπτει στις προτεινόμενες διατάξεις.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

×

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

×

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

×

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν διαφαίνονται, γενικά, αβέβαιες παράμετροι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική
εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και
της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από
22.

την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή
από τους συναρμόδιους Υπουργούς

23.



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες



Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός
συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν
Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
Αριθμός
1350 (επισυνάπτονται
συμμετασχόντων
αναλυτικά)
Τα σχόλια επί του άρθρου 28
(53 μετά την αναρίθμηση)
Σχόλια που
(τροποποίηση του άρθρου 21
υιοθετήθηκαν
του ν. 2439/1996) αναφορικά
με την αύξηση των ορίων
ηλικίας αποστρατείας των
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αξιωματικών
βαθμών
Ανθυπολοχαγού
και
αντιστοίχων
έως
Αντισυνταγματάρχη
και
αντιστοίχων ενσωματώθηκαν
με την προσθήκη παρ. 8Α στο
άρθρο 21 του ν. 2439/1996. Με
την παρούσα τροποποίηση
επιδιώκεται η μη θέση σε
αποστρατεία αξιωματικών που
καταλαμβάνονται από τα όρια
ηλικίας αποστρατείας χωρίς να
έχουν συμπληρώσει 35 έτη
πραγματικής υπηρεσίας και
παράλληλα η μη υπαγωγή τους
σε καθεστώς Εκτός Οργανικών
Θέσεων (ΕΟΘ).
Επίσης, υιοθετήθηκε σχόλιο επί
του άρθρου 29 (54 μετά την
αναρίθμηση) αναφορικά με την
τροποποίηση της περ. δ της
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
3883/2010, προς εναρμόνιση
με την περ. στ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 27 του ν. 3883/2010.
Σχόλια
που
δεν Τα περισσότερα από τα
υιοθετήθηκαν
αναρτηθέντα
σχόλια
δεν
(συμπεριλαμβανομένης
αποτελούν προτάσεις νομικής
επαρκούς αιτιολόγησης) και νομοτεχνικής βελτίωσης επί
των
διατάξεων
της
αξιολογούμενης νομοθετικής
ρύθμισης και για το λόγο αυτό
δεν
ήταν
δυνατό
να
υιοθετηθούν.
Οι προτάσεις που τέθηκαν
μέσω
των
σχολίων
ενδεχομένως να αποτελέσουν
μελλοντικά
αντικείμενο
επεξεργασίας από τα Γενικά
Επιτελεία
και
ανάληψης
νομοθετικής
πρωτοβουλίας
από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση
της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’
και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το Σ/Ν αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 24.02.2022 και ώρα 23.30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 03.03.2022 και ώρα 23.30
Δικτυακός τόπος Ανάρτησης : www.opengov.gr
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
Συνεργασία με άλλα Yπουργεία / Yπηρεσίες: Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς/Ανεξάρτητες Αρχές : Διεθνής Διαβούλευση: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ:
Σχόλια που αναρτήθηκαν : 1350
Σχόλια που δεν αναρτήθηκαν :
Αιτιολόγηση :
ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΘΡΩΝ: 7
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ :1350

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ :
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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ανάληψη
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



28 Φεβρουαρίου 2022, 20:50 |

Το δημοσιονομικό κόστος αυτής της επέκτασης των ορίων ηλικίας είναι ένας παράγοντας που δεν έχει ληφθεί υπόψη και είναι υψηλό
χωρίς αποδοση. Άνω των 60, ειδικά υγειονομικοι, με μισθούς άνω των 3.000+ μεικτά θα προσφέρουν η απλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μεγάλο μισθό στερώντας την εξέλιξη από νέους και πιο παραγωγικούς αξιωματικους; Γενικά μια ήδη επιβαρυμένη επετηρίδα θα
έχει αρνητικό αποτέλεσμα σε νεότερους αξιωματικους, οδηγώντας αρκετούς νέους σε παραίτηση, δεδομένου ότι δεν θα υφίσταται σταδιοδρομία στον ορίζοντα.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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σε
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σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Το δίκαιο να γίνει πράξη!!!
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Αξιότιμες/οι
Με την ευκαιρία της τροποποίησης των ορίων ηλικίας όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα
και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου
εν ενεργεία. Καθόσον όσοι εισήλθαν στις παραγωγικές Σχολές ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των
56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη τίθενται σε κρίση αποστρατείας, απεμπολώντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
εν
ενεργεία.
Έτσι στελέχη μη φείδου χρόνου και χρημάτων αλλά εκτελώντας άψογα τα καθήκοντά τους κινήθηκαν με ιδία πρωτοβουλία και γνωστοποιώντας τις κινήσεις τους στην υπηρεσία για την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, φτάνουν σήμερα να αντιμετωπίζονται
εν
ήδη
τιμωρίας
από
μία
στρέβλωση
του
νόμου
επί
των
ορίων
ηλικίας.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε συνδυασμό με τη θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια
ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών να επιλυθεί και η εντοπισμένη προβληματική κατάσταση που εμποδίζει
τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό τους βαθμό.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως περιληφθεί και η ακόλουθη τροποποίηση της παραγράφου 17 του άρθρου 16 του νόμου
2439/1996
ΆΡΘΡΟ 16 Ν. 2439/96
17. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων
Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2)
έτη στον κατεχόμενο βαθμό (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4598/2019 Α’ 36). Αυτοί κρίνονται πως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες, Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων
των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του
πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για
προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 ανεξαρτήτως τυχόν κατάληψης από το όριο ηλικίας του άρθρου 21 παρ. 8 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. (Προστέθηκε με το άρθρο 4 ν. 4494/2017 Α’ 165)
Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση του εν λόγω θέματος εκ μέρους σας είναι ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστώ πολύ για τις ενέργειές σας
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Στο παρόν άρθρο όπου αυξάνονται τα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών από το βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω, δεν υφίσταται
η
πρόβλεψη
για
τους
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
στο
βαθμό
του
Αντισυνταγματάρχη
και
αντιστοίχων.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων. Όμως όσοι
εισήλθαν στις σχολές σε ηλικία 18+ τίθενται σε κρίση αποστρατείας λόγω του εν ισχύ ορίου ηλικίας όταν διανύουν τον τελευταίο χρόνο
στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων, χάνοντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του
Συνταγματάρχη
και
αντιστοίχων
εν
ενεργεία
όπως
ορθά
ο
νομοθέτης
έχει
προνοήσει.
Η απαίτηση για την τροποποίηση είναι απολύτως ξεκάθαρη καθώς η πρόνοια του νομοθέτη δεν εκπληρώνεται επειδή το όριο των 56
ετών ως όριο ηλικίας αποστρατείας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων λειτουργεί απαγορευτικά για τα στελέχη εκείνα
που αν και με ιδία πρωτοβουλία μερίμνησαν για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους, ικανοποιώντας προσωπικές ανάγκες μάθησης, που
όμως αποβαίνουν σε υπηρεσιακό όφελος στον υπηρεσιακό βίο, για διάφορους λόγους εισήλθαν στις τάξεις των ΕΔ σε ηλικία 18+.
Οδηγούμεθα έτσι στο οξύμωρο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, να επέρχεται θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια ηλικίας αποστρατείας
όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών αλλά να μη θεραπεύεται μια προφανώς προβληματική και πέραν του δικαίου κατάσταση
όπως αυτή που εμποδίζει τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό τους βαθμό.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να συμπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση υποπαράγραφο ε του άρθρου 8 της εν λόγω νομοθετικής
παρέμβασης (άρθρο 28), η αύξηση του ορίου ηλικίας αποστρατείας κατά 2 έτη τουλάχιστον στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και
αντιστοίχων
για
τους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ.
Σας ευχαριστώ πολύ
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Προτείνεται
να
προστεθεί
εδάφιο
ιβ
στην
παράγραφο
8
στο
άρθρο
21
όπως:
«Αξιωματικοί απόφοιτοι των ΑΣΕΙ παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι το 58 έτος ή 40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας από εισόδου
στο ΑΣΕΙ, εφόσον πληρούν τα προσόντα παραμονής (προσόντα άνω των 85/100) και επιθυμούν την παραμονή τους».
Η πρώιμη αποστρατεία των στρατιωτικών στα 52-58 έτη δεν συνάδει με το σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Οι γνώσεις
και οι εμπειρίες που διαθέτουν είναι απαραίτητες για τις ένοπλες δυνάμεις και το κράτος.
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Θα ήθελα να προτείνω την τροποποίηση ως προς τα όρια ηλικίας αποστρατείας των κατωτέρων Αξκων την ηλικία των πενηνταπέντε (55)
ετών. Ο λόγος είναι καθαρά ουσιαστικός ως προς την συμπλήρωση του συνολικού χρόνου των τριανταπέντε ετών υπηρεσίας, για το
μεγαλύτερο σύνολο του πρσκου των κατωτέρων Αξκων, αλλιώς θα είναι αναγκασμένοι να αιτούνται την παραμονή τους μέσω του θεσμού των ΕΟΘ (Εκτός Οργανικών Θέσεων) για όσους το θελήσουν.
Παρακαλώ όπως διατυπωθεί στο Άρθρο 28 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996 ότι:
8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση
του
ορίου
ηλικίας:
α.
Ανθυπολοχαγοί,
Σημαιοφόροι,
Ανθυποσμηναγοί:
55
(Πενήντα
πέντε)
β.
Υπολοχαγοί,
Ανθυποπλοίαρχοι,
Υποσμηναγοί:
55
(Πενήντα
πέντε)
γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί: 55 (Πενήντα πέντε)
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ευκαιρία να διατυπώσω την προτασή μου η οποία αποτελεί μια αναγνώριση της προσφοράς
του συνόλου των κατωτέρων Αξκων των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς να τους ξεχωρίζει από το σύνολο όλων των αξιότιμων Αξκων.
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Καλημέρα.
Είμαι Ανθσγος και προέρχομαι από τον θεσμό των Ε.Μ.Θ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 κλείνω τα 53 έτη ηλικίας. Θα ήθελα να γνωρίζω αν
αποστρατευομαι
και
με
ποιο
βαθμό.
Ευχαριστώ.
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Να υπάρξει μέριμνα έτσι ώστε Προσωπικό που διέπουν οι διατάξεις του Ν.445/1974 να μην αποστρατεύετε ακόμα κι αν έχει συμπληρώσει τα ηλικιακά όρια αποστρατείας στον κατεχόμενο βαθμό (π.χ Επισμηναγός 55 Ετών) αλλά να παραμένει μέχρι την συμπλήρωση
πραγματικής 35ετίας .
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Είναι απαράδεκτο εφ’ όσον έχω εισαχθεί με πανελλήνιες εξετάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση (1992 ΣΤΥΑ ) μετά από σχεδόν είκοσι
χρόνια να αλλάζει ο νόμος και να μου ζητάει έξτρα προσόντα για να γίνω Σμήναρχος.(πτυχίο ΑΕΙ )
Προτείνω τροποποίηση του αρθρου 23 ως εξής:
Άρθρο 30 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών Ιερέων και –
Τροποποίηση
άρθρου
23
ν.
3883/2010
Η υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167), ως προς τον καταληκτικό βαθμό των αξιωματικών του Κοινού Σώματος
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων τροποποιείται και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο
23
Καταληκτικοί
βαθμοί
Οι
καταληκτικοί
βαθμοί
των
Αξιωματικών
είναι
οι
εξής:
α.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΣΞ:
(1)
Στρατηγός,
για
τους
Αξιωματικούς
Όπλων.
(2)
Για
τους
Αξιωματικούς
Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού,
Γεωγραφικού
και
Έρευνας-Πληροφορικής.
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(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού και Νοσηλευτικής.
(γ)Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(3)
Συνταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
που:
(α)
Δεν
κρίνονται
κατάλληλοι
για
την
άσκηση
διοίκησης
μονάδας
εκστρατείας.
(β)
Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
.
(γ) Έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.
(4)
Ταγματάρχης
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(5)
Υπολοχαγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
β.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΠΝ:
(1)
Ναύαρχος
για
τους
Μαχίμους
Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ),
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Ναυτικής
Εκπαίδευσης
(ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
(4) α.Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
β.Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ .
(6)
Πλωτάρχης
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(7)
Ανθυποπλοίαρχος
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
γ.
Για
τους
Αξιωματικούς
της
ΠΑ:
(1)
Πτέραρχος
για
τους
Ιπταμένους
Αξιωματικούς.
(2)
Αντιπτέραρχος
για
τους
Μηχανικούς
Αξιωματικούς
(μόνο
ως
Γενικούς
Επιθεωρητές
ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) α. Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας – Πληροφορικής.
β.
Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5) Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6)
Επισμηναγός
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(7)
Υποσμηναγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
δ.
Για
τους
Αξιωματικούς
των
ΚΣ:
(1)
Υποστράτηγος
για
τους
Αξιωματικούς
Νομικού
και
Οικονομικών
Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον
είναι
πτυχιούχοι
ΑΣΕΙ
ή
ΑΕΙ.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή
ΑΕΙ.
(4)
Ταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
Διοικητικούς
Στρατολογικού.
ε.
Για
τους
Αξιωματικούς
Ειδικών
Καταστάσεων
όλων
των
Κλάδων
των
ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Στρατού
Ξηράς
(ΣΠΣΞ).
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικού
Ναυτικού
(ΣΠΠΝ).
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικής
Αεροπορίας
(ΣΠΠΑ).
(δ)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
των
ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι
με
βαθμό
χαμηλότερο
του
«λίαν
καλώς»:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ.
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ.
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της
ΠΑ
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ
παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στην
ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης
Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»
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Άκυρο άρθρο που νομιμοποιεί τη συντεχνιακή παρέμβαση στις Ένοπλες δυνάμεις. Οι Ε.Δ. χρειάζονται νέο προσωπικό κι όχι 60άρηδες
που προκειμένου να χάσουν 200-300-400-500 ευρώ από τη διαφορά μισθού-σύνταξης παραμένουν σαν φύρα στο χώρο των Ε.Δ. Διώξτε
τους. Η άμυνα της πατρίδας δεν προσφέρεται για εκδουλεύσεις. Δεν ωφελούν κανένα οι παραμένοντες άνω των 40 και 45 ετών. Κρατήστε μόνο τον απαραίτητο αριθμό ανωτάτων άνω των 50+ ετών. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε στην επόμενη τροπολογία να αυξηθούν τα
όρια στα 70 χρόνια!!!
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Στο Άρθρο 28 που αφορά στα »Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21
ν. 2439/1996», να προβλεφθεί αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 1 με 2 έτη (από 56 σε 57-58) και για τους Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοιάρχους και Αντισμηνάρχους αποφοίτους Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Πτυχιούχων ΑΕΙ, εφόσον ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών αυτής της κατηγορίας είναι αυτός του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων ΠΝ και ΠΑ, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 30 »Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών Ιερέων
και
–
Τροποποίηση
άρθρου
23
ν.
3883/2010»
και
συγκεκριμένα
την
παρ.
β(5):
β.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΠΝ:
(1)
Ναύαρχος
για
τους
Μαχίμους
Αξιωματικούς.
(2)
Αντιναύαρχος
για
τους
Μηχανικούς
(ως
Γενικούς
Επιθεωρητές
ΠΝ,
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Διοικητικής
Μέριμνας
Ναυτικού
(ΔΔΜΝ),
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Ναυτικής
Εκπαίδευσης
(ΔΝΕ)).
(3)
Υποναύαρχος
για
τους
λοιπούς
Μηχανικούς
Αξιωματικούς,
τους
Αξιωματικούς
Οικονομικού
και
τους
Ιατρούς
Υγειονομικού.
(4)
Αρχιπλοίαρχος
για
τους
Αξιωματικούς
Οδοντιάτρους,
Κτηνιάτρους,
Φαρμακοποιούς,
Ψυχολόγους
και
Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
Θεωρώ άδικο να μην συμπεριληφθούν και οι συνάδελφοι αυτής κατηγορίας στη νέα ρύθμιση, μιας και αφορά μικρό αριθμό Αξιωματικών.
Ευχαριστώ και ευελπιστώ στη θεραπεία της ανωτέρω πρόβλεψης
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Κύριοι καλημέρα. Θα ήθελα να προτείνω την τροποποίηση ως προς τα όρια ηλικίας αποστρατείας των κατωτέρων Αξκων την ηλικία των
πενηνταπέντε (55) ετών. Ο λόγος είναι καθαρά ουσιαστικός ως προς την συμπλήρωση του συνολικού χρόνου των τριανταπέντε ετών
υπηρεσίας, για το μεγαλύτερο σύνολο του πρσκου των κατωτέρων Αξκων, αλλιώς θα είναι αναγκασμένοι να αιτούνται την παραμονή
τους μέσω του θεσμού των ΕΟΘ (Εκτός Οργανικών Θέσεων) για όσους το θελήσουν.
Όπως διαπιστώνεται στα όρια παραμονής δεν επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις για το σύνολο των Αξκων κάτι το οποίο δεν συνιστά
την αρχή της αναλογικότητας και της ισοτιμίας δεν συμπεριλαμβάνουν τους κατώτερους Αξκούς, οι οποίοι κατά γενική ομολογία αποτελούν την σπονδυλική στήλη του Στρατεύματος.
Επίσης λόγω της εμπειρίας τους, διότι Κύριοι τα στελέχη θα έχουν τριάντα (30) και πλέον χρόνια υπηρεσίας, θα αποτελούν ουσιαστικό
πολλαπλασιαστή ισχύος του εκάστοτε Δκτη-Δντη Μονάδος προσφέροντας τις γνώσεις και τις υπηρεσίες τους χωρίς να αποσπώνται από
τα μικρά όρια συνταξιοδότησης-αποστρατείας.
Ειδικά για τεχνικές ειδικότητες- εκπαιδευτές και επιτελείς γραφείων Μονάδων-Σχηματισμών, αποτελούν σαν κατώτεροι Αξκοί, προσωπικό το οποίο θα συμβάλλει στα μέγιστα στην αποστολή τους χωρίς να διαταράσουν την ιεραρχία.
Παρακαλώ όπως διατυπωθεί στο Άρθρο 28 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996 ότι:
8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση
του
ορίου
ηλικίας:
α.
Ανθυπολοχαγοί,
Σημαιοφόροι,
Ανθυποσμηναγοί:
55
(Πενήντα
πέντε)
β.
Υπολοχαγοί,
Ανθυποπλοίαρχοι,
Υποσμηναγοί:
55
(Πενήντα
πέντε)
γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί: 55 (Πενήντα πέντε)
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ευκαιρία να διατυπώσω την προτασή μου η οποία αποτελεί μια αναγνώριση της προσφοράς
του συνόλου των κατωτέρων Αξκων των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς να τους ξεχωρίζει από το σύνολο όλων των αξιότιμων Αξκων.
Με
Κ.Μ.



εκτίμηση
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Η αύξηση των ορίων ηλικίας αντισυνταγματάρχου έως ανθυπολοχαγού να ισχύσουν και για τους λοιπούς αξιωματικούς των ενόπλων
δυνάμεων, ώστε να μην τίθονται ΕΟΘ και να καταφέρνουν να συμπληρώνουν το 35ο έτος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Είναι παράλογο την χρονιά που κάποιος επισμηναγός είναι να προαχθεί στον βαθμό του αντισμηνάρχου, ενδιάμεσα στις κρίσεις να
κρίνεται αποστρατέος λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ενώ με την κανονική προαγωγή του, την 31 Δεκεμβρίου θα ήταν αντισμήναρχος.
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Με το παρον μισθολογιο που ξεκινησε να ισχυει απο το Απλιλιο του 2016 ο Ενστολος πρεπει να παραμεινει στην Υπηρεσια 40 χρονια
εαν θελει να εχει της μεγιστες απολαβες που οριζει ο νομος. Για τον λογο αυτον οι συντελεστες για την συνταξη απο το 36 ετος με το 40
ετος απο 2.2/100 μεχρι 2.6/100 σαν μπονους[ κινητρο] για την παραμονη.Γιαυτον τον λογο καθε χρονο λιγοτερο στην Υπηρεσια μεταφραζεται σε πολυ μικτροτερη συνταξη λογο και τον μεγαλων συντελεστων.Επισεις Τα περισσοτερα στελεχοι εχουν μεγαλα παιδια στα
πανεπιστημια με πολυ μεγαλα εξοδα. Καταλαβαινω ομως οτι η ηλικια παιζει καθοριστικο ρολο στην αποδοση των στελεχων αλλα κατα
την γνωμη μου ο σημερινος Ενστολος μπορει να αποδοσει μεχρι τα 60 ηλικιακα πιο πολυ με την εμπειρια που εχει αποκτηση που της
περισσοτερες φορες ειναι πολυτιμη.
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Η τροποποίηση του άρθρου για τα όρια ηλικίας τίθεται σε σωστή βάση όχι όμως σε όλους τους βαθμούς, όπως π.χ. στους βαθμούς
κατώτερων και ανώτερων Αξκων πλην Σχων. Θα πρέπει άπαντες να έχουν καταληκτικό όριο συνταξιοδοτικό τα 58 έτη, εφόσον το επιθυμούν. Η κατάσταση ΕΟΘ δεν γνωρίζω να ισχύει σε όσους την επιθυμούν, αλλά σε όσες περιπτώσεις (ελάχιστες) κρίνει η υπηρεσία. Και
εκτός αυτού εφόσον κρατά κάποιον η υπηρεσία ως ΕΟΘ γιατί να μην μπορεί να τον κρατήσει ως ενεργό, για όσους το επιθυμούν βέβαια.
Οι αλλαγές ορίων ηλικίας στον παλιό νόμο, βλέπω ότι επέρχονται μόνο στους βαθμούς Συνταγματάρχη, Ταξιάρχου και υποστράτηγου.
Τροποποιεί τα όρια ηλικίας μονο σε αποφοίτους ΑΣΕΙ και αφήνει ως έχει τα όρια στους αποφοίτους ΑΣΣΥ.



26 Φεβρουαρίου 2022, 19:49 |

Στην παράγραφο ια που αναφέρεται στους Υγειονομικούς να προστεθούν και οι Ψτχολόγοι αφού και αυτή η ειδικότητα ανήκει στους
Υγειονομικούς.
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Καλησπέρα. Είμαι Ε.Μ.θ και φέρω τον βαθμό του Ανθσγου. Στις 02/09/2022 κλείνω τα 53 έτη ηλικίας. Πείτε μου σας παρακαλώ αν
αποστρατευομαι και με ποιο βαθμό; Σας ευχαριστώ.
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Η Στρατιωτική θητεία να θεωρείται χρόνος πραγματική Υπηρεσίας και όχι πλασματικής για όλους τους φαντάρους .
Η εξαγορά του χρόνου της Στρατιωτικής Θητείας να είναι δωρεάν για όλους και με αναδρομική ισχύ και να μετρά κανονικά στα συντάξιμα
χρόνια.
Δεν θα είναι απλά ένα κίνητρο για το Στρατό, αλλά μια ανταμοιβή της Πατρίδας προς τα παιδιά της, που με αυταπάρνηση την φυλάνε.
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Προτείνεται
η
προσθήκη
εδαφίου:
«ιβ. Οι αξιωματικοί προερχόμενοι από τα ΑΣΕΙ δεν αποστρατεύονται πριν τη συμπλήρωση του 58ου έτους ή 40 χρόνια από την είσοδο
στο ΑΣΕΙ, εφόσον πληρούν τα προσόντα παραμονής και επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργή υπηρεσία».
Η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια δέχθηκε έναν μεγάλο κραδασμό από την οικονομική κρίση και από τις αρχές του 2020 αντιμετωπίζει
την υγειονομική κρίση, φυσικές καταστροφές και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Οι στρατιωτικοί σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον
πορεύονται με διττό ρόλο, ως δημόσιοι λειτουργοί αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων και ως άνθρωποι (άτομα, οικογένεια, κοινωνία).
Το εργασιακό των στρατιωτικών παραμένει στην αβεβαιότητα (πότε θα εξέλθουν από την υπηρεσία), αντιμετωπίζεται περιστασιακά και
πάνω από όλα με το πολιτικό «κριτήριο» της εκάστοτε χρονικής στιγμής. Παρόμοια αβεβαιότητα δεν συναντάται σε άλλους δημόσιους
λειτουργούς. Προς άρση της αβεβαιότητας και των προφανών αρνητικών συνεπειών στις ένοπλες δυνάμεις, στους στρατιωτικούς και
στην κοινωνία θα πρέπει να θεσπισθεί ως κατώτερο όριο αποστρατείας όλων των στρατιωτικών τα 58 έτη ή 40 χρόνια πραγματικής
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υπηρεσίας
για
τους
παρακάτω
λόγους:
1) Επιχειρησιακή και κρατική αναγκαιότητα. Οι ένοπλες δυνάμεις στερούνται σε ώριμη και παραγωγική ηλικία, υψηλής ποιότητας έμπειρο, εκπαιδευμένο, επιχειρησιακό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και υπηρεσιακή αφοσίωση. Η Ελλάδα το
2021 υπέγραψε την προμήθεια αμυντικού υλικού 10 δις ευρώ. Χρειάζεται έμπειρο προσωπικό για την υλοποίηση και την εν συνεχεία
υποστήριξη των συμβάσεων. Μην επαναληφθούν τα λάθη των μετά-Ίμια προμηθειών. Το 2020, με τα γεγονότα στον Έβρο και στο Αιγαίο,
απέδειξε ότι απειλείται η ασφάλεια της Ελλάδος. Είναι οξύμωρο να έρχεται η FRONTEX να υποστηρίξει το επιχειρησιακό σκέλος της
ασφάλειας συνόρων και ταυτόχρονα να αποστρατεύονται έμπειροι στρατιωτικοί 50-58 ετών. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί προσφέρουν
υπηρεσίες, πέραν των αρμοδιοτήτων τους, στο κράτος σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (μεταναστευτικό, πολιτική προστασία, υγειονομικές κρίσεις, φυσικές καταστραφείς, μεταφορές, επικοινωνίες, κατάρτιση, υποδομές, ΕΦΚΑ κ.λπ.). Σχεδόν όλα τα υπουργεία ζητούν
συνεχώς
τη
συνδρομή
των
Ενόπλων
Δυνάμεων
για
να
ανταπεξέλθουν
στο
έργο
τους.
2) Προστασία του δικαιώματος της εργασίας των αξιωματικών. Απαιτείται εναρμονισμός της εργασιακής νομοθεσίας (40 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας) και για τους στρατιωτικούς. Η ηλικία αποτελεί πλέον ξεπερασμένη και παντελώς αβάσιμη δικαιολογία. Οι πόλεμοι
σήμερα γίνονται με την τεχνολογία και όχι με τα τυφέκια. Όπως το έχουν πετύχει όλα τα δυτικά κράτη και οι άλλοι στρατοί (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας) μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να ανακαλυφθεί ο τροχός. Η βούληση χρειάζεται. Η εργασία δεν είναι απλά χρηματική αμοιβή, είναι αγαθό, έκφραση και σκοπός ζωής, επικοινωνία, δημιουργία, πρόοδος και εξέλιξη, ιδέες,
πρωτοβουλία,
και
παραγωγή
έργου.
3) Αποφυγή της κοινωνικής κριτικής κατά των πρόωρα συνταξιούχων στρατιωτικών. Οι λοιποί εργαζόμενοι που βλέπουν νέους συνταξιούχους στρατιωτικούς αντιδρούν επιφυλακτικά στο φαινόμενο των πενηντάρηδων συνταξιούχων, ιδίως μετά από δέκα χρόνια σκληρής
οικονομικής κρίσης. Αν ήταν δυνατόν να γίνει δημοσκόπηση μεγάλο ποσοστό θα δήλωνε αντίθετο με τις πρόωρες αποστρατείες των
στρατιωτικών και την απονομή σύνταξης, όταν η πλειοψηφία των Ελλήνων θα πάρει σύνταξη στα 67 έτη από το 2022. Το ΥΠΕΘΑ και οι
υπηρεσιακοί παράγοντες φαίνεται ότι δύσκολα αντιλαμβάνονται τις έννοιες κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή.
4) Εξασφάλιση «εσωτερικής εξισορρόπησης – δικαιοσύνης» εντός ενόπλων δυνάμεων, ηρεμίας και ανύψωση του ηθικού. Λόγω στελέχωσης των υπηρεσιών με διαφορετικής προέλευσης στελέχη δεν εκλείπουν οι εσωτερικές διαφορές «γιατί δεν έγινες υπαξιωματικός»,
«εσύ γιατί δεν έγινες αξιωματικός», «ας μην γινόσουν ανώτατος», «ας γινόσουν και εσύ καταδρομέας», «ας έβγαζες την σχολή πολέμου»
κλπ. Με την ίση εργασιακή (από πλευράς χρόνου υπηρεσίας) αντιμετώπιση θα εξαλειφθούν ή θα μειωθούν σημαντικά οι όποιες εργασιακές
ανισότητες,
που
δεν
οφείλονται
στους
στρατιωτικούς,
αλλά
τις
δημιούργησε
το
κράτος
.
5) Σεβασμός της πολιτείας στους στρατιωτικούς ως προς τον χρόνο εξόδου από την υπηρεσία και τον ανάλογο προγραμματισμό. Οι
αξιωματικοί κάθε Μάρτιο ζουν τον Γολγοθά τους και οι υπαξιωματικοί προσπαθούν είτε μέσω των ενώσεων είτε με βουλευτικές παρεμβάσεις να επεκτείνουν τον χρόνο παραμονής τους. Πίσω από κάθε στρατιωτικό υπάρχει οικογένεια, παιδιά που κρέμονται στην κυριολεξία από την εργασία του στρατιωτικού γονέα, συζύγου, αδελφού ή παιδιού. Γνωρίζοντας ο κάθε στρατιωτικός τον χρόνο αποστρατείας
του θα προγραμματίσει την ζωή του και την ζωή της οικογένειας του. Θα σχεδιάσει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Αυτό που γίνεται τώρα
είναι μία βιαιότητα ή καλύτερα μία τραγωδία που δεν αξίζει για ανθρώπους που δίνουν τον εαυτό τους για την πατρίδα. Το μειωμένο
ενδιαφέρον των νέων κυρίως για τα ΑΣΕΙ οφείλεται και στην εργασιακή αβεβαιότητα του χρόνου εξόδου (πρόωρα γηρατειά).
6) Μείωση του κομματισμού και του παρεμβατισμού στις ένοπλες δυνάμεις. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί για επέκταση του χρόνου
παραμονής στην υπηρεσία είναι περισσότερο υποκειμενικά (κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου) και λιγότερο αντικειμενικά. Πολύ δύσκολα γίνεται αποδεκτό ότι ο επανελθών τάδε στην ενέργεια ήταν καλύτερος από τον μη επανελθόντα. Απλώς ο επανελθών έχει «μπάρμπα στην Κορώνη». Επίσης θα μειωθεί ο κομματισμός, ο παρεμβατισμός και η υποκειμενικότητα κατά τις ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών, αφού θα έχει εξασφαλιστεί για όλους η παραμονή μέχρι τα 58 και δεν θα δίνεται μάχη επιβίωσης και ανταγωνισμού στα συμβούλια
κρίσεων.
7) Εξάλειψη του συνεχούς δικαστικού αγώνα από όσους αποστρατεύονται. Όλοι οι αξιωματικοί τώρα προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώνονται. Οι περισσότερες κρίσεις (σχεδόν όλες) κρίνονται παράνομες από τα δικαστήρια, οπότε αυτό σημαίνει ότι
κατά τη διεξαγωγή των κρίσεων γίνεται άνιση και διακριτική αντιμετώπιση απέναντι στον νόμο, όσων κρίνονται δυσμενώς. Ένας σημαντικός αριθμός επιτελών και δικαστικών ασχολούνται με τις προσφυγές, δίκες, επανακρίσεις και το αποτέλεσμα είναι γνωστό, με απονομή αναδρομικά βαθμών, μισθών και χρόνου υπηρεσίας. Δηλαδή αυτοί που φεύγουν θα πληρωθούν σαν εν ενεργεία και θα πάρουν
χρόνο υπηρεσίας, ενώ δεν θα δουλεύουν! Μέχρι και η τρόικα είχε ζητήσει να καταργηθεί αυτή η «φαρσοκωμωδία» αλλά το κατεστημένο
επικράτησε της λογικής.
Οι δύσκολες θεσμικές αλλαγές χρειάζονται ευρεία θεσμική συναίνεση, κοινωνική αντίληψη, σεβασμό στον άνθρωπο, όραμα, έμπνευση
και φωτεινά μυαλά για να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από ότι βλέπουμε η κυβέρνηση κάνει το βήμα εμπρός με την αύξηση
των ορίων. Μακάρι να καθοριστεί και το κατώτατο ηλικιακό όριο παραμονής για να σταματήσει η αιμορραγία της αποστρατείας ή αιφνίδιας «απόλυσης» των στρατιωτικών.
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Μέρος
Δ
άρθρο
28
Νομοθετική ρύθμιση για αύξηση ορίων ηλικίας Αξιωματικών προερχομένων εκ του Νόμου 445/1974 και μέχρι συμπλήρωσης για τους
υπ όψιν πραγματικής 35ετούς υπηρεσίας.
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Αν είναι δυνατόν, να αυξάνονται το όρια αποστρατειας των Αξκων οι οποίοι στο 95% των περιπτώσεων δεν έχουν κανένα πρόβλημα με
το συνταξιοδοτικο….. Και ταυτόχρονα δεν δίνουμε σημασία στα όρια ηλικίας των υπξκων προέλευσης ΕΠΟΠ και μας αφήνετε μέσα στο
άγχος και ανασφάλεια για το τι μέλη γενέσθαι μόλις γίνουμε 50 ετών….
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Μας πήρατε για 35 έτη συνταξιμη υπηρεσία, από αβλεψία νομοθέτη ο Ν. 74 δεν μνημονεύεται στο νόμο θέσπισης του θεσμού των ΕΠΟΠ
παρόλα αυτά μια μέρα θυμήθηκατε των 74 και παρόλο που δεν μνημονεύεται στο νόμο του θεσμού των ΕΠΟΠ θέλετε παράνομος να
τον εφαρμόσετε και δε δείχνετε τη διάθεση για κάποια τροποποίηση.
Δώστε τουλάχιστον την δυνατότητα εξαγοράς δεύτερης 5ετιας καθώς δεν μιλάμε για πλασματικά αλλά πραγματικά δουλεμένα χρόνια,
από απλήρωτες 24ωρες υπηρεσίες, ετοιμοτητες, 12ημερα, 5νθημερα ασκήσεων, εργασία πέραν του ωραρίου το μεγαλύτερο ποσοστό
των ΕΠΟΠ από το 2003 μέχρι και σήμερα έχει συμπληρώσει τη 5ετια σε πραγματικές έξτρα ώρες χωρίς όμως να αππζημειωθει… Ιδίως
τα πρώτα χρόνια στα οποία εκετελουσαμε μέχρι και 7 υπηρεσίες το μήνα, (32 ώρες συνεχόμενα στην δουλει)…
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Στο παρόν νομοσχέδιο να προστεθούν και ρυθμίσεις που προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των ΕΠΟΠ, ώστε να
έχουν πλήρη συνταξιοδότηση.
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Πρέπει να δουν λίγο και τους ένστολους που επιμελούνται ΑΜΕΑ (τέκνο ή σύζυγο)… παλιά υπήρχε νόμος που έδινε το δικαίωμα συνταξιοδότησης στους δημοσίους υπαλλήλους στα 25 χρόνια και 50 χρονών…στους ένστολους δεν είχε ισχύ γιατί δεν υπήρχαν όρια ηλικίας…
επιμελούμαι τέκνο ΑΜΕΑ και πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα…ας περάσουν μία διάταξη, έστω στα 30 συνταξιμα χρόνια,
χωρίς όριο ηλικίας (αφού μπήκαμε στα 18 οι περισσότεροι) να έχουμε όλοι εμείς δικαίωμα να αποστρατευτουμε.Ειναι δύσκολες καταστάσεις και δεν θα αντέξουμε. Ο πρωθυπουργός έχει δείξει ότι είναι κοντά στα ΑΜΕΑ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
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τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
καιτιμής
για
τους
απόφοιτους
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



ΑΣΣΥ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:55 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογέ-
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νειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
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τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
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Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:42 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
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VIDEO
της
βουλής.
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αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
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ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
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Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
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ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
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διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
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2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Και μόνο το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν τις τακτικές κρίσεις προωθείται η ψήφιση των συγκεκριμένων διατάξεων του ΥΠΕΘΑ, αρκεί
για να τεθεί σε αμφιβολία η σκοπιμότητα που εξυπηρετείται. Η επιμήκυνση των ηλικιακών ορίων για τους Αξκούς που διέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 2439/1996 είναι καιροσκοπική, εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα, προκαλεί βλάβη σε πολλούς και αναδεικνύει για
άλλη μια φορά την αδικία σε όλη της το μεγαλείο. Οι Αξκοί του Ν. 2439/96, έχουν προαχθεί με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού
ως προς τους χρόνους παραμονής στον εκάστοτε βαθμό, έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και εφόσον
κριθεί ότι θα πρέπει να παραμείνουν, θα πρέπει να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων, ώστε να μην αποκοπεί η ανέλιξη των Αξκών του
3883/2010. Επιτέλους αυτή η υπαγωγή σε δύο σταδιοδρομικούς νόμους που τόσα προβλήματα δημιούργησε πρέπει να λάβει τέλος.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
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4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Υπουργέ,
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
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2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
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την
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άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
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μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
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(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



28 Φεβρουαρίου 2022, 23:35 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



28 Φεβρουαρίου 2022, 23:40 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ..
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
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υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εϕόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποϕοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εϕόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
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Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόϕοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναϕέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
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συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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α πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
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τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:05 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογέ-
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νειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:51 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:44 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:37 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:30 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



28 Φεβρουαρίου 2022, 22:33 |
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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28 Φεβρουαρίου 2022, 22:22 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογέ-
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νειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
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του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
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τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
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Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
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Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
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εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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της
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
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της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
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1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
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κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
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Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
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στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την

274

υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
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Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:44 |

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
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Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:17 |

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
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τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:07 |

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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1 Μαρτίου 2022, 08:56

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:04

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
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κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:45

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:02

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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1 Μαρτίου 2022, 08:09

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 07:23

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 07:03
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 07:55

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 07:22

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
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του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 07:23

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022, 07:25

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 07:30

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 07:00

Καλημέρα σειρές.
Να πάμε όλοι στη διαβούλευση και να γράψουμε τα παρακάτω:
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 07:47

Καλημέρα σειρές.
Να πάμε όλοι στη διαβούλευση και να γράψουμε τα παρακάτω:
Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 07:38

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
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οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 07:04

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Μόνιμος Σύνδεσμος
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Δεδομένου ότι, η σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση (παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996), στοχεύει στη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου και την άρση νομοθετικών αστοχιών, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τα όρια ηλικίας αποστρατείας
και καταληκτικού βαθμού, προτείνεται όπως συμπεριληφθεί διάταξη που σχετίζεται με το όριο ηλικίας των Αντιπλοιάρχων ΑΣΣΥ κατόχων
πανεπιστημιακού τίτλου.
Ειδικότερα, το υφιστάμενο όριο ηλικίας των Αντιπλοιάρχων είναι τα 56 έτη. Η πρόβλεψη αυτή, δεν επιτρέπει στους Αντιπλοιάρχους ΑΣΣΥ
κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου, να φθάσουν στο σύνολό τους στον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους. Το γεγονός αυτό δεν ενθαρρύνει την αυτοβελτίωση των στελεχών μέσω της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης με ίδιους πόρους, επ’ ωφελεία κυρίως της υπηρεσίας.
Ταυτόχρονα, δημιουργεί βαθμολογικές στρεβλώσεις μεταξύ ομοίων αξιωματικών με ίδια προσόντα.
Με την υιοθέτηση της παρακάτω πρότασης, θεραπεύεται αυτή η αστοχία, παρέχοντας τη δυνατότητα κτήσης του καταληκτικού βαθμού,
στο σύνολο των Αντιπλοιάρχων ΑΣΣΥ κατόχων πτυχίου ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα, με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την υπηρεσία,
μέσω της αξιοποίησης ανώτερων αξιωματικών που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά και υπηρεσιακά προσόντα.
Παραθέτω κατωτέρω την τροποποιητική πρόταση:
» AΡΘΡΟ 16 Ν. 2439/96
17. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων
Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2)
έτη στον κατεχόμενο βαθμό (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4598/2019 Α’ 36). Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες, Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων
των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του
πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον
επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ανεξαρτήτως τυχόν κατάληψης από το όριο ηλικίας του άρθρου 21 παρ. 8 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών
οργανικών θέσεων. (Προστέθηκε με το άρθρο 4 ν. 4494/2017 Α’ 165)»
(Παρέχεται δυνατότητα παραμονής έως τα 58 έτη σε πτυχιούχους ΑΕΙ εξ ΑΣΣΥ του ν. 2439/96, όπως αυτοί που τίθενται ΕΟΘ μη πτυχιούχοι)
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022, 01:54

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 00:08

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



28 Φεβρουαρίου 2022, 23:51

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



28 Φεβρουαρίου 2022, 23:18

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
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λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας καιτιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



28 Φεβρουαρίου 2022, 23:13

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Σας υπενθυμίζω ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας καιτιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
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ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



28 Φεβρουαρίου 2022, 23:15

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



28 Φεβρουαρίου 2022, 23:09

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
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μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
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1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 11:41

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 11:42

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 11:05

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 11:47

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 11:51

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»…



1 Μαρτίου 2022, 11:10
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 11:17

ΑΡΘΡΟ 32 ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που
παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 11:16

ΑΡΘΡΟ 32 ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
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1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που
παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 10:58

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
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αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 10:12

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 10:18

Η εν λόγω διάταξη, τόσο στην ισχύουσα όσο και στην τροποποιούμενη μορφή της, εισάγει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ δύο κατηγοριών αξ/κών, των αξ/κών υγειονομικού και των λοιπών αξ/κών. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση δύναται να θεωρηθεί σύμφωνη με
τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, με την προϋπόθεση είτε ότι μεταξύ των δύο κατηγοριών αξ/κών υφίστανται διαφορές που όχι απλώς επιτρέπουν αλλά επιβάλλουν τη διαφορετική μεταχείριση είτε ότι δικαιολογείται από υπέρτερους λόγους δημόσιου
συμφέροντος. Κατά τη γνώμη μου, δεν συντρέχει ούτε η μία ούτε η άλλη προϋπόθεση για τους κάτωθι λόγους. Από τη μία πλευρά,
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υφίστανται διαφορές και μάλιστα ουσιώδεις όχι μόνο μεταξύ των αξ/κών υγειονομικού και των λοιπών
αξ/κών αλλά μεταξύ όλων των κατηγοριών αξ/κών, δηλ. μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων αυτών. Μπορούμε, για παράδειγμα, να
δεχτούμε ότι οι αξ/κοί πεζικού τελούν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες με τους αξ/κούς του σώματος στρατιωτικών γραμματέων; Κρίσιμο
είναι, ποιο σκοπό υπηρετεί το όριο ηλικίας και πώς η ηλικία επηρεάζει την εκπλήρωση των καθηκόντων κάθε κατηγορίας (δηλ. ειδικότητας) αξ/κού. Το όριο ηλικίας υπηρετεί τη συνδρομή της αναγκαίας σωματικής και πνευματικής υγείας που αποτελεί προϋπόθεση για
την προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων. Επίσης, είναι αντικειμενικό γεγονός ότι τα καθήκοντα που συνδέονται με τη σωματική
υγεία του ανθρώπου εκπληρώνονται λιγότερο ικανοποιητικά συν τω χρόνω σε σχέση με τα καθήκοντα που στηρίζονται περισσότερο
στην πνευματική υγεία. Με άλλα λόγια, τα καθήκοντα ενός αξ/κού ειδικών δυνάμεων εκπληρώνονται δυσκολότερα (χειρότερα) από ένα
άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Το ίδιο δεν συμβαίνει με τα καθήκοντα άλλων ειδικοτήτων. Προχωράμε στο κρίσιμο ζήτημα, αν είναι ορθό
το στρίμωγμα στην κατηγορία των λοιπών αξ/κών όλων των μη υγειονομικών αξ/κών. Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική.
Είναι πολύ εύκολο να κάνεις ό,τι και οι προηγούμενοι, είναι όμως σωστό-συνταγματικά; Έτσι, λοιπόν, η κατηγορία των λοιπών – μη
υγειονομικών – αξ/κών πρέπει να επανεξετασθεί και το όριο ηλικίας να διαφοροποιείται βάσει ειδικότητας. Γιατί, π.χ. ένας Ταξίαρχος
υγειονομικού να έχει ως όριο ηλικίας τα 64 έτη κι ένας Ταξίαρχος του Οικονομικού σώματος τα 61; Ένας Ταξίαρχος 64 ετών δεν μπορεί
να εκπληρώσει τα καθήκοντά του; Από την άλλη πλευρά, η διαφοροποίηση δεν εξυπηρετεί ούτε υπέρτερους λόγους δημόσιους συμφέροντος. Τέτοιοι λόγοι, πέραν του ότι δεν προκύπτουν ρητώς και σαφώς από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, δεν θα μπορούσε να
αναπληρωθεί από μία ιεράρχηση των κατηγοριών αξ/κών, ούτε στην ανάγκη υπηρεσίας εμπειρότερων – ως εκ της ηλικίας τους – στελεχών. Δύσκολα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένας Υποστράτηγος ιατρός 64 ετών θα μπορούσε να προσφέρει όσα ένας (νεότερος και
έμπειρος) Αντισυνταγματάρχης της ίδιας ειδικότητας. Κατά συνέπεια, το εν λόγω μέτρο, αν θεωρηθεί ότι επιδιώκει την παραμονή στην
υπηρεσία κατά τεκμήριο εμπειρότερων στελεχών, δεν είναι το πλέον πρόσφορο μέτρο για να επιτύχει το σκοπό του.
Τέλος, και σημαντικότερο, η σχολιαζόμενη διάταξη δημιουργεί μία ουσιαστική αλλά αδικαιολόγητη διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιότερων και των νεότερων γενεών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα όρια ηλικίας εφαρμόζονται για τους αξ/κούς που διέπονται από
το ν.2439/96, δηλ. για τους αξ/κούς που έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας έως τις 31.12.2012 όπως προβλέπει το άρθρο 91
ν.3883/10. Ο προβληματισμός, που έγκειται στην παραβίαση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, είναι τόσο απλός:
Το όριο ηλικίας είναι ένα πρόσφορο μέσο παραμονής στην υπηρεσία έμπειρων στελεχών μόνο για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη
υπηρεσίας έως τις 31.12.2012; Για όσους δεν υπάγονται στο ν.2439/96 διότι δεν συμπληρώνουν έως 31.12.2012 25 έτη υπηρεσίας, δεν
υφίσταται η ανάγκη να παραμείνουν στην υπηρεσία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (με ικανότητες και εμπειρία) και μετά τη
συμπλήρωση
του
53ου
έτους
της
ηλικίας
τους;
Ευχαριστώ.
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1 Μαρτίου 2022, 10:26

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 10:25

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 10:39

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
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Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 10:30

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ, ως το μόνο συναφές που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
Στο παρόν Ν/Σ εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διάταξη για την επίλυση του μείζονος ιεραρχικού προβλήματος του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, το οποίο δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς επιδρά μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της Κανονιστικώς Δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής
της Αναλογικής Ισότητας. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει, καταχρηστικά, το επί ετών ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε
την ισχύουσα σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται
πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της
αρχαιότητας
και
της
ιεραρχίας
στις
ΕΔ.
H σημερινή κυβέρνηση, ως αξιωματική αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 συντασσόμενη πλήρως με την αρνητική άποψη του
ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/ Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β1). Για το σκοπό αυτό επιχειρηματολόγησαν οι κ.κ. Κικίλιας, Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ υπήρξε δέσμευση η ΝΔ ως κυβέρνηση να διορθώσει όλα τα άρθρα με τα οποία δεν συμφωνεί, όπως το συγκεκριμένο.
Κατόπιν
των
παραπάνω,
προτείνεται
όπως
εισαχθεί
στο
παρόν
Ν/Σ
η
εξής
διάταξη:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών υπηρεσίας από κατατάξεώς τους στις ΕΔ και
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εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»



1 Μαρτίου 2022, 10:22

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΩΣ ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΣΜΧΟΣ ΥΝ) ΤΗΣ ΠΑ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΑΝ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΔ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΓΕΡΑΣΜΕΝΟ. ΜΠΟΡΕΙ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η
ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΣ , ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΘΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ.ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΙ ΣΜΗΝΑΡΧΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΗΔΗ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ
ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΔΝΥ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΔΝΥ. ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ 251 ΓΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ «ΓΕΡΑΣΜΕΝΩΝ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΘΑ «ΥΠΑΡΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΔΗΛ. ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2-3 ΣΜΧΟΙ(ΥΝ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ ΠΟΥ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ???. Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ/ΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ/ΟΙ???).ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΣΘΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΙ ΘΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΜΘΟ ΤΩΝ ΣΜΧΩΝ (ΥΝ) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΤΕ
ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εϕόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποϕυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήϕισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποϕοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Στο παρόν Ν/Σ εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διάταξη για την επίλυση του μείζονος ιεραρχικού προβλήματος του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, το οποίο δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς επιδρά μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.
Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει, καταχρηστικά, το επί ετών ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε την ισχύουσα σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974
(ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας
στις ΕΔ. Σημειώνεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την ομαλή λειτουργία του
στρατεύματος.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της Κανονιστικώς Δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής
της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
Το κόμμα της ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με
την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β1). Κατά του εν λόγω άρθρου, επιχειρηματολόγησαν από βήματος
της Βουλής οι κ.κ. Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως
κυβέρνηση θα διορθώσει όλα τα άρθρα με τα οποία δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ, κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής κος Καραγιαννίδης, αναγνώρισε το πρόβλημα και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους
των
αποφοίτων
ΑΣΣΥ
στο
Υπουργείο
Άμυνας
για
περαιτέρω
διαβουλεύσεις.
Κατόπιν των παραπάνω, για την άμβλυνση της υφιστάμενης δυσχέρειας που έχει προκληθεί, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ
η
εξής
διορθωτική
διάταξη:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση τριάντα δύο (32) ετών υπηρεσίας από κατατάξεώς τους στις ΕΔ και
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εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ, ως το μόνο συναφές που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 09:21

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 09:26

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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1 Μαρτίου 2022, 09:08

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 09:14

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 09:13

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 09:32

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 09:52

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 09:12

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 09:32

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
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μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 09:02

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.

308



1 Μαρτίου 2022, 09:18

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 09:25

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 09:16

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 09:41

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 09:47

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την

310

οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 09:35

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 08:06

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:29
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:20

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
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αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:37

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μου διαπίστωσα ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που
προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 08:58

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022, 08:43

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 08:37

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 08:02

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5

314

ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:13

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 08:02

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
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μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ



1 Μαρτίου 2022, 13:15

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:14

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:55 |
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Στις προβλέψεις των διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 28) στα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών για τα στελέχη
βαθμού Συνταγματάρχη που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), στα πλαίσια της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί που έχουν τεθεί ΕΟΘ με το άρθρο 1 του Ν.4494/2017 και για τους οποίους προβλέπεται χρονικό όριο
παραμονής τα πέντε έτη, ανεξαρτήτου ηλικίας.



1 Μαρτίου 2022, 13:15 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:42 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:00 |

Στις προβλέψεις των διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 28) στα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών για τα στελέχη
βαθμού Συνταγματάρχη που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), στα πλαίσια της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί που έχουν τεθεί ΕΟΘ με το άρθρο 1 του Ν.4494/2017 και για τους οποίους προβλέπεται χρονικό όριο
παραμονής τα πέντε έτη, ανεξαρτήτου ηλικίας.



1 Μαρτίου 2022, 13:25 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:58 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:41

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:20 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:00 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:11

Αξιότιμε
κύριοι,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:25

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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1 Μαρτίου 2022, 13:49

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:54

Μόνιμος Σύνδεσμος
Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:26

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:36 |
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:37

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:12

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
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5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 13:37

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:53

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:04

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:28

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:40

Στο παρόν άρθρο όπου αυξάνονται τα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών από το βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω, δεν υφίσταται
η πρόβλεψη για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων. Ειδικότερα οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ κάτοχοι
πτυχίου ΑΕΙ έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων. Όμως όσοι εισήλθαν στις σχολές σε ηλικία 18+
τίθενται σε κρίση αποστρατείας λόγω του εν ισχύ ορίου ηλικίας όταν διανύουν τον τελευταίο χρόνο στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
και αντιστοίχων, χάνοντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων εν
ενεργεία όπως ορθά ο νομοθέτης έχει προνοήσει. Η απαίτηση για την τροποποίηση είναι απολύτως ξεκάθαρη καθώς η πρόνοια του
νομοθέτη δεν εκπληρώνεται επειδή το όριο των 56 ετών ως όριο ηλικίας αποστρατείας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων λειτουργεί απαγορευτικά για τα στελέχη εκείνα που αν και με ιδία πρωτοβουλία μερίμνησαν για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους,
ικανοποιώντας προσωπικές ανάγκες μάθησης, που όμως αποβαίνουν σε υπηρεσιακό όφελος στον υπηρεσιακό βίο, για διάφορους λόγους εισήλθαν στις τάξεις των ΕΔ σε ηλικία 18+. Οδηγούμεθα έτσι στο οξύμωρο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, να επέρχεται θεραπεία
επί στρεβλώσεων στα όρια ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών αλλά να μη θεραπεύεται μια προφανώς
προβληματική και πέραν του δικαίου κατάσταση όπως αυτή που εμποδίζει τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου
ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό τους βαθμό. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να συμπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση υποπαράγραφο ε του άρθρου 8 της εν λόγω νομοθετικής παρέμβασης (άρθρο 28), η αύξηση του ορίου ηλικίας αποστρατείας κατά 2 έτη τουλάχιστον στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων για τους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ. Σας ευχαριστώ πολύ



1 Μαρτίου 2022, 12:39

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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1 Μαρτίου 2022, 12:17

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:54

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 12:50

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:13

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:18

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:41

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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1 Μαρτίου 2022, 12:19 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»…



1 Μαρτίου 2022, 12:10

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:01

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:56

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»…



1 Μαρτίου 2022, 12:00

Σας
παρουσιάζω
ένα
κείμενο:
«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»…



1 Μαρτίου 2022, 12:58

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:53

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
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την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 12:06

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 12:59

Θα μπορούσαν ποτέ Ανώτατοι Αξιωματικοί μη προέλευσης Παραγωγικής Σχολής να προκριθούν έναντι ομοίων τους αποφοίτων ΑΣΕΙ?
Δικαιωματικά και βέβαια όχι… Αν λοιπόν η δικαιοσύνη δεν σταματάει στα Ανώτατα κλιμάκια της Ιεραρχίας τότε γιατί το ατυχώς ψηφισθέν άρθρο 32 του ν.4609/19 δεν έχει τροποιηθεί ακόμη ώστε να αποκαθιστά το καθ’ ομολογία της πλειοψηφίας (πλέον) της Βουλής
δίκαιο?
Λίγα
χρόνια
έμειναν
ενεργά
δίπλα
στην
πατρίδα,
ας
είναι
περήφανα.
Μετά
τιμής.
ΥΓ: Το σχόλιο δεν είναι απολύτως συναφές με το υπόψη άρθρο πλην όμως είναι το μοναδικό που αφορά στον ν.2439/96 και για αυτον
τον λόγο αναρτήθηκε.



1 Μαρτίου 2022, 12:44

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
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ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 12:57

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 12:57

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 12:32

Προτείνεται να μην γίνει καμία αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς εξυπηρετεί μόνο τους ανώτατους Αξκούς, ενώ ταυτοχρόνως αφήνει στάσιμους για πολλά έτη ειδικά τους ανώτερους Αξκούς στο βαθμό του Σχη και αντιστοίχων, μη δίνοντας κανένα κίνητρο παραμονής και απόδοσης σε κανένα στέλεχος εκ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, καθώς επιπλέον με το Νέο Μισθολόγιο οι αποδοχές είναι με βάση τον
διοικητικό βαθμό.
Προτείνεται το συνταξιοδοτικό μοντέλο για τα στελέχη των ΕΔ να είναι Ειδικό και Εκτός λοιπού Δημοσίου Τομέα, λόγω της φύσεως του
επαγγέλματος, και συγκεκριμένα προτείνεται η σύνταξη να βασίζεται στο μοντέλο ως εξής όσον αφορά τα στελέχη από Παραγωγικές
Σχολές είτε ΑΣΕΙ είτε ΑΣΣΥ:
«Σχολή+35χρόνια+ 5 έτη (εξαγοράσιμα από Μονάδα Αυξημένης Ετοιμότητας ή ΕΟΘ έως 5έτη)» .
Σύνολο δηλαδή 40 χρόνια (μαζί με Σχολή), δηλαδή πλήρη σύνταξη στα 53 με εξαγορά 5 ετών είτε πλήρη σύνταξη στα 58 έτη, ανεξαρτήτου
προέλευσης.
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Σημειώνεται ότι, ειδικά για τους Αξκούς εκ ΑΣΕΙ δε δίνεται κανένα κίνητρο παραμονής και απόδοσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εφόσον
η βαθμολογική διαφορά μεταξύ ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ είναι ένας (1) βαθμός.
Σε περίπτωση αύξησης οριών ηλικίας, προτείνεται η απονομή κατά έναν (1) βαθμό στους Αξκούς εκ ΑΣΕΙ, ήτοι Αντγου ε.α. και αντιστοίχους για Αξκούς Όπλων των ΕΔ και Υπτγου ε.α. και αντιστοίχους για Αξκούς Σωμάτων των ΕΔ με παράλληλη ανταπόδοση στην τελική
σύνταξη, καθώς και μισθολογική αύξηση στον τελευταίο βαθμό που διανύει ο Αξκός εκ ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 11:25

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96



1 Μαρτίου 2022, 11:36

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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1 Μαρτίου 2022, 15:46

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο



1 Μαρτίου 2022, 15:26

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 15:30

Μόνιμος Σύνδεσμος
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 15:11

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 15:09

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογέ-
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νειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 15:49

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022, 15:05

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 15:37

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα για τα οποία δεν συμφωνεί, όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά
ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO με την Συνεδρίαση της Βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί –αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥστο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών.Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.Εν
ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96)
μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις
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προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που
παραπέμπει στην απόλυτη ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 15:12

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:37

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα για τα οποία δεν συμφωνεί, όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά
ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO με την Συνεδρίαση της Βουλής.
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3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί –αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥστο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών.Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.Εν
ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96)
μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις
προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που
παραπέμπει στην απόλυτη ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:33

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα για τα οποία δεν συμφωνεί, όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά
ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO με την Συνεδρίαση της Βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί –αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥστο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών.Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.Εν
ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96)
μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις
προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που
παραπέμπει στην απόλυτη ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:07

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
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Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:45

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
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Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:46

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:54

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 14:39
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα: 1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας
και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες
Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους,
προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά
προσόντα. 2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και
την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης
για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη. 3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής. 4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής
φύσεως: « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996
(Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής
των αντίστοιχων αποδοχών.» Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:09

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 14:45

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
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μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 14:21

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 14:33

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
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Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Η τροποποίηση του άρθρου για τα όρια ηλικίας τίθεται σε σωστή βάση όχι όμως σε όλους τους βαθμούς, όπως π.χ. στους βαθμούς
κατώτερων και ανώτερων Αξκων πλην Σχων. Θα πρέπει άπαντες να έχουν καταληκτικό όριο συνταξιοδοτικό τα 58 έτη, εφόσον το επιθυμούν. Η κατάσταση ΕΟΘ δεν γνωρίζω να ισχύει σε όσους την επιθυμούν, αλλά σε όσες περιπτώσεις (ελάχιστες) κρίνει η υπηρεσία. Και
εκτός αυτού εφόσον κρατά κάποιον η υπηρεσία ως ΕΟΘ γιατί να μην μπορεί να τον κρατήσει ως ενεργό, για όσους το επιθυμούν βέβαια.
Οι αλλαγές ορίων ηλικίας στον παλιό νόμο, βλέπω ότι επέρχονται μόνο στους βαθμούς Συνταγματάρχη, Ταξιάρχου και υποστράτηγου.
Τροποποιεί τα όρια ηλικίας μονο σε αποφοίτους ΑΣΕΙ και αφήνει ως έχει τα όρια στους αποφοίτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.

342



1 Μαρτίου 2022, 14:56 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα: 1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας
και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες
Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους,
προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά
προσόντα. 2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και
την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης
για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη. 3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής. 4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής
φύσεως: « Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996
(Α΄ 134), κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής
των αντίστοιχων αποδοχών.» Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
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Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
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Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 14:29 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 14:07 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
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3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Από την λεπτομερή ανάγνωση και διαπίστωση, ότι στο Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται και άρθρα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, που όμως δεν επιλύουν το χρονίζον και ταυτόχρονα μείζον ιεραρχικό πρόβλημα δυόμιση χιλιάδων στελεχών απόφοιτων
Ανώτερων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, ιδίως μετά από 34 ολόκληρους μήνες
αναμονή
και
διακυβέρνησης
από
την
Νέα
Δημοκρατία,
με οδηγεί, ώστε να σας παραθέτω, το κείμενο που ακολουθεί :1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό
πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των
Ενόπλων Δυνάμεων.2. Κατά την περίοδο της ψήφισης του ν.4609/19, η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το άρθρο 32,
λόγω του ιεραρχικού αναγνωρισμένου προβλήματος που διαφαινόταν ότι θα προκαλούσε, συντασσόμενη με το έγγραφο του Β΄ Κλάδου
του
ΓΕΕΘΑ
(Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
Κατά του άρθρου 32 του ν.4609/19, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής, οι βουλευτές του τότε Τομέα άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας κύριοι Δαβάκης & Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ….,
ΟΠΩΣ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΘΡΟ
32.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κατά την ψήφιση του ν.4609/19,
κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που δημιουργείται, σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων
Αξκών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να επιλυθεί η διατάραξη της προκαλούμενης
ιεραρχίας.
Άπαντα τα ανωτέρω είναι στην διάθεση, και φυσικά επιβεβαιώνονται από το VIDEO της Βουλής των Ελλήνων.3. Αυτό το ΟΧΙ της Νέας
Δημοκρατίας στο άρθρο 32, και η ξεκάθαρη δέσμευσή της όταν ήταν αντιπολίτευση για την λύση στο μείζον ιεραρχικό πρόβλημα των
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποτέλεσε την αιτία, αλλά και τον ουσιαστικότερο λόγο, ώστε η Νέα
Δημοκρατία να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2019, από τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη, της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής
διασάλευσης………!!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα στελέχη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (από ότι φαίνεται μέχρι του παρόντος), εμπιστεύτηκαν εσφαλμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα δε επισημαίνεται, η κατά πολλάκις στο παρελθόν ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε πολλούς
βουλευτές της συμπολίτευσης, σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του, για την επίλυση-εξάλειψη της πρωτόγνωρης για τα
δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής διασάλευσης, που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που έχει αποστείλει το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
στο
ΥΠΕΘΑ,
και
σε
έγγραφα
των
Ομοσπονδιών
Ενώσεων
Στρατιωτικών.
Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο (άρθρου 32 του ν.4609/19), ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση
προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Αξκών εξ Εθελοντών,
και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας,
εις βάρος των στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών Αξκών εξ Εθελοντών, που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ελληνικό κράτος.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά περίπου, δυόμιση χιλιάδες θιγόμενοι Αξκοί, οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32), με συνέπεια να αναρωτούνται,ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ??Παρακαλούνται, οι παραλήπτες του εν λόγο
κειμένου, να μεταφέρουν στους καθ ύλην αρμόδιους την δυσαρέσκεια των δυόμιση χιλιάδων θιγόμενων Αξκών προελεύσεως Ανώτερης
Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ώστε να προβούν στην άμεση επίλυση του μείζονος ιεραρχικού προβλήματος, γιατί, αφενός
έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, (34 μήνες) αφετέρου δε, είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής
για τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως
το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022, 14:14 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 14:51

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 14:05 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
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σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 14:18 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 14:59

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO της βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
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αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του N.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 14:54

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
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ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Από την λεπτομερή ανάγνωση και διαπίστωση, ότι στο Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται και άρθρα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, που όμως δεν επιλύουν το χρονίζον και ταυτόχρονα μείζον ιεραρχικό πρόβλημα δυόμιση χιλιάδων στελεχών απόφοιτων
Ανώτερων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, ιδίως μετά από 34 ολόκληρους μήνες
αναμονή
και
διακυβέρνησης
από
την
Νέα
Δημοκρατία,
με οδηγεί, ώστε να σας παραθέτω, το κείμενο που ακολουθεί :
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο της ψήφισης του ν.4609/19, η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το άρθρο 32, λόγω του ιεραρχικού
αναγνωρισμένου προβλήματος που διαφαινόταν ότι θα προκαλούσε, συντασσόμενη με το έγγραφο του Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ
(Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
Κατά του άρθρου 32 του ν.4609/19, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής, οι βουλευτές του τότε Τομέα άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας κύριοι Δαβάκης & Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ….,
ΟΠΩΣ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΘΡΟ
32.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κατά την ψήφιση του ν.4609/19,
κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που δημιουργείται, σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων
Αξκών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να επιλυθεί η διατάραξη της προκαλούμενης
ιεραρχίας.
Άπαντα τα ανωτέρω είναι στην διάθεση, και φυσικά επιβεβαιώνονται από το VIDEO της Βουλής των Ελλήνων.
3. Αυτό το ΟΧΙ της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 32, και η ξεκάθαρη δέσμευσή της όταν ήταν αντιπολίτευση για την λύση στο μείζον
ιεραρχικό πρόβλημα των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποτέλεσε την αιτία, αλλά και τον ουσιαστικότερο λόγο, ώστε η Νέα Δημοκρατία να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2019, από τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη, της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του
Στρατεύματος,
ιεραρχικής
διασάλευσης………!!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα στελέχη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (από ότι φαίνεται μέχρι του παρόντος), εμπιστεύτηκαν εσφαλμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα δε επισημαίνεται, η κατά πολλάκις στο παρελθόν ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε πολλούς
βουλευτές της συμπολίτευσης, σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του, για την επίλυση-εξάλειψη της πρωτόγνωρης για τα
δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής διασάλευσης, που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που έχει αποστείλει το Συντονιστικό Συμβούλιο των
Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο ΥΠΕΘΑ, και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων
Στρατιωτικών.
Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο (άρθρου 32 του ν.4609/19), ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση
προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Αξκών εξ Εθελοντών,
και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας,
εις βάρος των στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών Αξκών εξ Εθελοντών, που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ελληνικό κράτος.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά περίπου, δυόμιση χιλιάδες θιγόμενοι Αξκοί, οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική
τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32), με συνέπεια να αναρωτούνται,
ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ??
Παρακαλούνται, οι παραλήπτες του εν λόγο κειμένου, να μεταφέρουν στους καθ ύλην αρμόδιους την δυσαρέσκεια των δυόμιση χιλιάδων θιγόμενων Αξκών προελεύσεως Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ώστε να προβούν στην άμεση επίλυση του
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μείζονος ιεραρχικού προβλήματος, γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, (34 μήνες)
αφετέρου δε, είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 14:34

Η αδικία στο συνταξιοδοτικό μας είναι μεγάλη και θα πρέπει να αποκατασταθεί



1 Μαρτίου 2022, 13:16

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 13:43

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στο Άρθρο 28 που αφορά στα »Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21
ν. 2439/1996», είναι σκόπιμο και θεμιτό προβλεφθεί αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 1 με 2 έτη (από 56 σε 57-58) και για τους Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοιάρχους και Αντισμηνάρχους αποφοίτους Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Πτυχιούχων
ΑΕΙ, εφόσον ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών αυτής της κατηγορίας είναι αυτός του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων ΠΝ και ΠΑ,
όπως προβλέπεται στο Άρθρο 30 »Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών
Ιερέων
και
–
Τροποποίηση
άρθρου
23
ν. 3883/2010»
και
συγκεκριμένα
την
παρ.
β(5):
β.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΠΝ:
(1)
Ναύαρχος
για
τους
Μαχίμους
Αξιωματικούς.
(2)
Αντιναύαρχος
για
τους
Μηχανικούς
(ως
Γενικούς
Επιθεωρητές
ΠΝ,
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Διοικητικής
Μέριμνας
Ναυτικού
(ΔΔΜΝ),
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Ναυτικής
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Εκπαίδευσης
(3)
Υποναύαρχος
για
τους
λοιπούς
Μηχανικούς
Αξιωματικούς,
τους
Οικονομικού
και
τους
Ιατρούς
(4)
Αρχιπλοίαρχος
για
τους
Αξιωματικούς
Οδοντιάτρους,
Κτηνιάτρους,
Ψυχολόγους
και
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.

(ΔΝΕ)).
Αξιωματικούς
Υγειονομικού.
Φαρμακοποιούς,
Νοσηλευτικής.

Ευχαριστώ και ευελπιστώ στη θεραπεία της ανωτέρω πρόβλεψης.



1 Μαρτίου 2022, 13:52 |

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 13:04 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:39

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 13:54

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»…



1 Μαρτίου 2022, 18:43

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 18:28 |
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Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ, ως το μόνο συναφές που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
Στο παρόν Ν/Σ για μια ακόμη φορά δεν δίνεται λύση στο μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, το οποίο δεν
παρήγαγε δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς οι διατάξεις του επιδρούν μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του
ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977) και έμμεσα επενεργούν σε βάρος των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.
Με τις υπόψη διατάξεις ανατρέπεται η Αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την Αρχή της Ασφάλειας
Δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της Κανονιστικώς Δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής της
Αναλογικής Ισότητας. Η επίμαχη διάταξη, που κατά γενική ομολογία ατυχώς εμφιλοχώρησε στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχει ανατρέψει
το επί ετών ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα (σειρά αρχαιότητας – βαθμολογική επετηρίδα) και ως εκ τούτου την ιεραρχία. Είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) είχε, από ενάρξεως των υπόψη θεσμών,
προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους από ΑΣΣΥ, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της τάξης και της αρχαιότητας στις ΕΔ.
Η παράταξη της ΝΔ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32, συντασσόμενη πλήρως με τις έντονες επιφυλάξεις που
διατύπωσε το ΓΕΕΘΑ (Φ.454/ 14/499182/ Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β1). Για το θέμα επιχειρηματολόγησαν από το βήμα του Κοινοβουλίου οι κ.κ. Κικίλιας, Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ υπήρξε δέσμευση ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα αποκαταστήσει την τάξη με την αποκατάσταση
αδικιών
επί
όσων
άρθρων
δεν
συμφωνούσε,
όπως
το
συγκεκριμένο.
Ο τεράστιος αριθμός σχολίων συναφούς περιεχομένου καταδεικνύει πέραν πάσας αμφιβολίας το δίκαιο του αιτήματος Ως εκ τούτου,
προτείνεται η άμεση δρομολόγηση ενεργειών αποκατάστασης των Αξκών προέλευσης από ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 18:19

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
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Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 17:52

Στο παρόν Ν/Σ εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει διάταξη για την επίλυση του μείζονος ιεραρχικού προβλήματος του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, το οποίο δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς επιδρά μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977) και εις βάρος των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.
Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει, καταχρηστικά, το επί ετών ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε τη θεσμοθετημένη σειρά
αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ.
445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), ήτοι από ενάρξεως των υπόψη θεσμών, είχε προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες
να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών
και
διασάλευσης
της
αρχαιότητας
και
της
ιεραρχίας
στις
ΕΔ.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις ανατρέπεται η Αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την Αρχή της Ασφάλειας Δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής
της Αναλογικής Ισότητας, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μετουσιώνεται σε πράξη και παραμένει κενό γράμμα.
Το κόμμα της ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με
την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β1). Κατά του εν λόγω άρθρου, επιχειρηματολόγησαν από βήματος
της Βουλής οι κ.κ. Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως
κυβέρνηση
θα
διορθώσει
όλα
τα
άρθρα
με
τα
οποία
δεν
συμφωνεί
όπως
το
συγκεκριμένο.
Κατόπιν των παραπάνω, για την αποκατάσταση της τάξης και της ομαλότητας και την άρση της προκλειθείσας κατάστασης σε βάρος των
Αξκών προέλευσης από ΑΣΣΥ, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ ανάλογη διορθωτική διάταξη
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ, ως το μόνο συναφές που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ, ως το μόνο συναφές που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
Στο παρόν Ν/Σ εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να δίνεται λύση στο μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του
Ν.4609/2019, το οποίο δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, καθώς επιδρά μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977) και εις βάρος των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις ανατρέπεται η Αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την Αρχή της Ασφάλειας Δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της Κανονιστικώς Δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της Αρχής
της Αναλογικής Ισότητας. Η επίμαχη διάταξη, που ατυχώς εμφιλοχώρησε εξ’ αρχής, έχει τροποποιήσει το επί ετών ισχύον βαθμολογικό
ανάπτυγμα, ανέτρεψε τη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία. Είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) είχε, από ενάρξεως των υπόψη θεσμών, προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και
Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους από ΑΣΣΥ, προς
αποφυγή
ανατροπών
και
διασάλευσης
της
αρχαιότητας
και
της
ιεραρχίας
στις
ΕΔ.
H σημερινή κυβέρνηση, ως αξιωματική αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 συντασσόμενη πλήρως με την αρνητική άποψη του
ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/ Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β1). Για το σκοπό αυτό επιχειρηματολόγησαν από βήματος της ΒτΕ οι κ.κ. Κικίλιας,
Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ υπήρξε δέσμευση ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα αποκαταστήσει την τάξη με τη διόρθωση όσων άρθρων δεν
συμφωνούσε, όπως το συγκεκριμένο. Σημειώνεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος
χρόνου την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Εκτιμώ ότι έχει έρθει ο καιρός ώστε να δοθεί επιτέλους λύση στο άρθρο 32 του ν.4609/19 και να δικαιωθούν οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ.
Δικαιώστε τα στελέχη αυτά στο δίκαιο αίτημα τους συνάμα με τον τρόπο αυτό δικαιώνονται και οι ενστάσεις των βουλευτών της ΝΔ
στην ψήφιση του νόμου το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιηθεί η υπόσχεση της ΝΔ (τότε αξιωματική αντιπολίτευση) όταν δήλωνε ότι θα αλλάξει το άρθρο μόλις
γίνει
κυβέρνηση.
Τολμήστε
να
διορθώσετε
την
αδικία
παρακαλώ.
Ευχαριστώ για το βήμα
Με σεβασμό,
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
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συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
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υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 17:01 |

Στις προβλέψεις των διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 28) στα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών για τα στελέχη
βαθμού Συνταγματάρχη που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), στα πλαίσια της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί που έχουν τεθεί ΕΟΘ με το άρθρο 1 του Ν.4494/2017 και για τους οποίους προβλέπεται χρονικό όριο
παραμονής τα πέντε έτη, ανεξαρτήτου ηλικίας.



1 Μαρτίου 2022, 17:50

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 17:41 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
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ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 17:28 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 17:05

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί –αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών.Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.Εν
ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96)
μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις
προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που
παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα.Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
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τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 17:10

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022, 17:31

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 17:02

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ. Επειδή
είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών μέσης
εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φυσικά η διαιώνιση της αδικίας αυτής, οδηγούμαστε σε αυτό τον σχολιασμό. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η
τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια
επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την ανάληψη της εξουσίας. Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την οποία
θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής. Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις
της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 16:06

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και
ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως
σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες

364

Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους,
προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά
προσόντα.2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και
την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης
για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής
φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3



1 Μαρτίου 2022, 16:13

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και
ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως
σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες
Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους,
προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά
προσόντα.2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και
την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης
για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEOτης βουλής.4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής
φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 16:30

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλε-

365

σμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και
ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως
σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες
Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους,
προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά
προσόντα.2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και
την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης
για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής
φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3



1 Μαρτίου 2022, 16:48

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και
ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως
σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες
Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως αρχαιότερού τους,
προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και ως προς τα τυπικά
προσόντα.2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και
την ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
αλλά και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης
για την τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής
φύσεως:
«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3
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1 Μαρτίου 2022, 16:28

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 16:25 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 16:41

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 16:54 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
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λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 16:03 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προτείνουμε, στις προβλέψεις των διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 28) στα όρια ηλικίας αποστρατείας Αξιωματικών
για τα Στελέχη βαθμού Συνταγματάρχη που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), στα πλαίσια της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί που έχουν τεθεί ΕΟΘ με το άρθρο 1 του Ν.4494/2017 και για τους οποίους προβλέπεται
χρονικό όριο παραμονής τα πέντε έτη, ανεξαρτήτου ηλικίας.



1 Μαρτίου 2022, 16:12

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.

370

3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 16:01

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
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Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 15:43

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 15:38 |

Από την λεπτομερή ανάγνωση και διαπίστωση, ότι στο Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται και άρθρα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, που όμως δεν επιλύουν το χρονίζον και ταυτόχρονα μείζον ιεραρχικό πρόβλημα δυόμιση χιλιάδων στελεχών απόφοιτων
Ανώτερων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, ιδίως μετά από 34 ολόκληρους μήνες
αναμονή
και
διακυβέρνησης
από
την
Νέα
Δημοκρατία,
με οδηγεί, ώστε να σας παραθέτω, το κείμενο που ακολουθεί :1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό
πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των
Ενόπλων Δυνάμεων.2. Κατά την περίοδο της ψήφισης του ν.4609/19, η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το άρθρο 32,
λόγω του ιεραρχικού αναγνωρισμένου προβλήματος που διαφαινόταν ότι θα προκαλούσε, συντασσόμενη με το έγγραφο του Β΄ Κλάδου
του
ΓΕΕΘΑ
(Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
Κατά του άρθρου 32 του ν.4609/19, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής, οι βουλευτές του τότε Τομέα άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας κύριοι Δαβάκης & Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ….,
ΟΠΩΣ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΘΡΟ
32.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κατά την ψήφιση του ν.4609/19,
κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που δημιουργείται, σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων
Αξκών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να επιλυθεί η διατάραξη της προκαλούμενης
ιεραρχίας.
Άπαντα τα ανωτέρω είναι στην διάθεση, και φυσικά επιβεβαιώνονται από το VIDEO της Βουλής των Ελλήνων.3. Αυτό το ΟΧΙ της Νέας
Δημοκρατίας στο άρθρο 32, και η ξεκάθαρη δέσμευσή της όταν ήταν αντιπολίτευση για την λύση στο μείζον ιεραρχικό πρόβλημα των
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποτέλεσε την αιτία, αλλά και τον ουσιαστικότερο λόγο, ώστε η Νέα
Δημοκρατία να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2019, από τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη, της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής
διασάλευσης………!!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα στελέχη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (από ότι φαίνεται μέχρι του παρόντος), εμπιστεύτηκαν εσφαλμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα δε επισημαίνεται, η κατά πολλάκις στο παρελθόν ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε πολλούς
βουλευτές της συμπολίτευσης, σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του, για την επίλυση-εξάλειψη της πρωτόγνωρης για τα
δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής διασάλευσης, που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που έχει αποστείλει το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
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στο
ΥΠΕΘΑ,
και
σε
έγγραφα
των
Ομοσπονδιών
Ενώσεων
Στρατιωτικών.
Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο (άρθρου 32 του ν.4609/19), ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση
προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Αξκών εξ Εθελοντών,
και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας,
εις βάρος των στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών Αξκών εξ Εθελοντών, που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ελληνικό κράτος.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά περίπου, δυόμιση χιλιάδες θιγόμενοι Αξκοί, οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32), με συνέπεια να αναρωτούνται,ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ??Παρακαλούνται, οι παραλήπτες του εν λόγο
κειμένου, να μεταφέρουν στους καθ ύλην αρμόδιους την δυσαρέσκεια των δυόμιση χιλιάδων θιγόμενων Αξκών προελεύσεως Ανώτερης
Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ώστε να προβούν στην άμεση επίλυση του μείζονος ιεραρχικού προβλήματος, γιατί, αφενός
έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, (34 μήνες) αφετέρου δε, είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής
για τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως
το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 15:34 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Από την λεπτομερή ανάγνωση και διαπίστωση, ότι στο Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται και άρθρα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, που όμως δεν επιλύουν το χρονίζον και ταυτόχρονα μείζον ιεραρχικό πρόβλημα δυόμιση χιλιάδων στελεχών απόφοιτων
Ανώτερων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, ιδίως μετά από 34 ολόκληρους μήνες
αναμονή
και
διακυβέρνησης
από
την
Νέα
Δημοκρατία,
με οδηγεί, ώστε να σας παραθέτω, το κείμενο που ακολουθεί :
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο της ψήφισης του ν.4609/19, η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το άρθρο 32, λόγω του ιεραρχικού
αναγνωρισμένου προβλήματος που διαφαινόταν ότι θα προκαλούσε, συντασσόμενη με το έγγραφο του Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ
(Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
Κατά του άρθρου 32 του ν.4609/19, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής, οι βουλευτές του τότε Τομέα άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας κύριοι Δαβάκης & Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ….,
ΟΠΩΣ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΘΡΟ
32.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κατά την ψήφιση του ν.4609/19,
κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που δημιουργείται, σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων
Αξκών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να επιλυθεί η διατάραξη της προκαλούμενης
ιεραρχίας.
Άπαντα τα ανωτέρω είναι στην διάθεση, και φυσικά επιβεβαιώνονται από το VIDEO της Βουλής των Ελλήνων.
3. Αυτό το ΟΧΙ της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 32, και η ξεκάθαρη δέσμευσή της όταν ήταν αντιπολίτευση για την λύση στο μείζον
ιεραρχικό πρόβλημα των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποτέλεσε την αιτία, αλλά και τον ουσιαστικότερο λόγο, ώστε η Νέα Δημοκρατία να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2019, από τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη, της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του
Στρατεύματος,
ιεραρχικής
διασάλευσης………!!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα στελέχη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (από ότι φαίνεται μέχρι του παρόντος), εμπιστεύτηκαν εσφαλμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα δε επισημαίνεται, η κατά πολλάκις στο παρελθόν ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε πολλούς
βουλευτές της συμπολίτευσης, σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του, για την επίλυση-εξάλειψη της πρωτόγνωρης για τα
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δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής διασάλευσης, που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που έχει αποστείλει το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
στο
ΥΠΕΘΑ,
και
σε
έγγραφα
των
Ομοσπονδιών
Ενώσεων
Στρατιωτικών.
Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο (άρθρου 32 του ν.4609/19), ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση
προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Αξκών εξ Εθελοντών,
και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας,
εις βάρος των στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών Αξκών εξ Εθελοντών, που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ελληνικό κράτος.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά περίπου, δυόμιση χιλιάδες θιγόμενοι Αξκοί, οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32), με συνέπεια να αναρωτούνται,
ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ??
Παρακαλούνται, οι παραλήπτες του εν λόγο κειμένου, να μεταφέρουν στους καθ ύλην αρμόδιους την δυσαρέσκεια των δυόμιση χιλιάδων θιγόμενων Αξκών προελεύσεως Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ώστε να προβούν στην άμεση επίλυση του
μείζονος ιεραρχικού προβλήματος, γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, (34 μήνες)
αφετέρου δε, είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κ
Υπουργέ
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των -διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
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κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
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ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα
σταδιοδρομικής
φύσεως
των
στελεχών
των
Ε.Δ.
Για
να
αρθεί
μια
αδικία
εις
βάρος
των
αποφοίτων
ΑΣΣΥ
1991
προτείνω
τα
παρακάτω:
Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του
Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.Τα παραπάνω αφορούν απόφοιτους ΣΜΥ, ΣΜΥΝ και ΣΤΥΑ που κατατάχθηκαν το έτος 1991.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότιστο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Ση εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
καιτιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντοςΝ/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 20:17 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 20:02

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
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3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 20:05 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 20:20 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 20:55 |

Προτείνεται όπως η τριετία που προστίθεται στο ηλικιακό όριο του Συνταγματάρχη και των αντίστοιχων λοιπών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων να εφαρμοστεί και για τους υπόλοιπους βαθμούς της κατηγορίας «Ανώτεροι Αξκοί» ήτοι Ταγματάρχες και Αντισυνταγματάρχες.
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Ένας Νόμος δεν είναι δυνατό να έχει εφαρμογή για ένα κομμάτι της κατηγορίας «Ανώτεροι Αξκοί», αλλά θα πρέπει να έχει εφαρμογή
για
όλους
βαθμούς
της
κατηγορίας
αυτής.
Συναφώς με τα ανωτέρω είναι δίκαιο να αυξηθούν και τα ηλικιακά όρια των κατωτέρω Αξκών αν όχι κατά τρία έτη τουλάχιστον κατά
δύο.
Όπως έχει αναρτηθεί για διαβούλευση το Νομοσχέδιο είναι πασίδηλα προφανές ότι πρόκειται για φωτογραφική διάταξη, αφορώντας
σε μία μικρή μερίδα Αξκών οι οποίοι εισήχθαν στις Ανώτερες Παραγωγικές Σχολές (ΣΣΕ,ΣΝΔ,ΣΣΙ) αφού προηγουμένως είχαν αποφοιτήσει
από τις αντίστοιχες σχολές Μονίμων Υπξκών, καθόσον με την παρούσα κατάσταση οι εν λόγω Αξκοί αποστρατεύονται στον βαθμό του
Ταξίαρχου, λόγω ηλικίας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Υποστράτηγου και άνω.



1 Μαρτίου 2022, 20:23

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 19:32

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ και 30 και πλέον μήνες, που δεν είναι άλλο από την αδιαφορία σας σε θέματα ιεραρχίας,
θέματα τα οποία βιώνουν τα στελέχη σας σε όλες τις υπηρεσίες και στα τρία σώματα. Οι συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 32 του
ν.4609/19, μπορεί σε σας και στους συμβούλους σας να φαντάζουν αμελητέες, αλλά καιρός είναι πια να καταλάβετε ότι πληγώνουν και
καταρρακώνουν
την
αξιοπρέπεια
των
στελεχών
σας.
Πότε επιτέλους έχετε σκοπό να επιδείξετε το στοιχειώδες πολιτικό ήθος και να εφαρμόσετε τις ίδιες σας τις δεσμεύσεις, να τιμήσετε
τους δικούς σας βαρυσήμαντους λόγους, λόγια και υποσχέσεις τα οποία σας οδήγησαν στους Κυβερνητικούς θώκους;;
Οριστική επίλυση εδώ και τώρα.



1 Μαρτίου 2022, 19:59
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 19:15

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 19:47

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 19:45

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
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πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 19:12

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 19:35

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
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VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 19:52

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 19:46 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
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5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 19:33 |

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022, 19:33 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:13

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:13

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:36

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:30

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:40

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:37

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:34 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:42 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:29

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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1 Μαρτίου 2022, 19:26 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 19:59

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 19:51

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 18:09 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ
.
Το παρόν άρθρο (σύμφωνα με τίς απαντήσεις σας στη βουλή κύριε Υπουργέ) δεν ισχύει για τα στελέχη που θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης
μετά
την
01/10/2015
με
την
Εφαρμογή
του
3865/2010.
Προσέξτε όμως αν αυτό συμβεί τότε οι πρώτοι ΕΜΘ Ανθλγοι με κατάταξη 1990 Β ‘Εξάμηνο(θεμελίωση μετα την 01/01/2015) και 1991
που είταν όχι (25 η 26) ετών κατά την κατάταξη τους αλλά (20) και (21) ετών συμπληρώνουν η θα συμπληρώνουν σύντομα το όριο των
53 ετών ,και αν ίσχύσει η απα΄ντηση σας θα βρεθούμε στο αμέσως επόμενα χρόνια με χιλιάδες ΕΜΘ Ανθλγους 57-58-59-60 αλλά και 61
ετών αφού θα μπουν στην διαδικασία αυτή οι μεγάλες και πολυπληθείς σειρες του 1991 και 1992.Γιατί όπως και να το κάνουμε άλλο
Σχης
60
ετών
σε
επιτελείο
και
άλλο
Ανθλγός
61
ετών
στη
Μονάδα.
Παρακαλώ λοιπόν να αποσαφηνίσετε την κατάσταση άμεσα (με εφαρμογή των ορίων ηλικίας και για τους ΕΜΘ με κατάταξη απο το 1990
και εντευθεν ) αφού υπάρχει η δυνατότητα παραμονής γι αυτούς που βιολογικά αντέχουν και θα θέλουν να παραμείνουν στο στράτευμα
πάνω από τα( 53 ) έτη κάνοντας χρήση του παρακάτω άρθρου.,Μην δημιουργείται αλλά λύστε το πρόβλημα πρίν δημιουργηθεί με μία
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και
μόνο
πρόταση
.
8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη συμπλήρωση
του
ορίου
ηλικίας:
α.
Ανθυπολοχαγοί,
Σημαιοφόροι,
Ανθυποσμηναγοί:
53
Αιτιολογική
Έκθεση
του:
Άρθρο 05 – Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων
Άρθρο 5 Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων -7- Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου,
θεσμοθετείται, για πρώτη φορά , η δυνατότητα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) να παραμένουν Εκτός Οργανικών Θέσεων
(Ε.Ο.Θ.). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιεραρχία και εξέλιξη των ανθυπασπιστών και των υπαξιωματικών
των ΕΔ [ν.δ.445/1974 (Α΄ 160)], ως όρια ηλικίας, με τη συμπλήρωση των οποίων αυτοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, ορίζονται το
πεντηκοστό τέταρτο (54ο ) και πεντηκοστό (50ο ) έτος, αντίστοιχα. Τα εν λόγω όρια ηλικίας λαμβάνουν υπόψη ένα σταθερό χρονικό
σημείο κατάταξης στις ΕΔ, το οποίο όμως δεν ισχύει για την κατηγορία των Ε.Μ.Θ., οι οποίοι κατατάσσονταν από το δέκατο όγδοο (18ο)
έως και το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, με αποτέλεσμα τα στελέχη αυτά να αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής τους από τα όρια ηλικίας, χωρίς ωστόσο να θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς τα
έμπειρα αυτά στελέχη θα μπορούσαν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συνεισφέροντας στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ. Περαιτέρω, η διασφάλιση της δυνατότητας των Ε.Μ.Θ. να κατοχυρώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης υπαγορεύεται από
τις συνταγματικές επιταγές που επιβάλλουν σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ εδράζεται στην αρχή της ίσης
μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ. Κατόπιν των ανωτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση, στους Ε.Μ.Θ. που δεν έχουν συμπληρώσει
τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και οι οποίοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής τους από τα
καθοριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 όρια ηλικίας, παρέχεται το δικαίωμα, εφόσον το
επιθυμούν, να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού
όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης σύνταξης που θα τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές
επίπεδο διαβίωσης. Με τις επιμέρους διατάξεις του άρθρου, καθορίζεται το πλαίσιο της οικειοθελούς παραμονής τους, η διαδικασία με
την οποία υποβάλλουν την αίτηση παραμονής τους στις τάξεις των ΕΔ, οι σχετικές προθεσμίες καθώς και τα αρμόδια όργανα που, είτε
επιλαμβάνονται, είτε συμπράττουν γνωμοδοτικά στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, είτε αποφαίνονται επί αυτής. Σχετικά με την
αναφορά στην παρ. 6 άρθρου 13 του ν.1848/1989 (Α΄ 165) σημειώνεται ότι ως προς τις κρατήσεις και το ασφαλιστικό καθεστώς των
ανωτέρω κατηγοριών εφαρμόζεται η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
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πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 18:43 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 18:35 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλε-
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σμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 18:30 |

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 18:30 |

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
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μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 18:58

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 18:39

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Σύνδεσμος
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
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1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Λόγω της φύσης του επαγγέλματος των Νοσηλευτών (κυλιόμενο ωράριο, μεγάλος αριθμός νυχτερινών υπηρεσιών) η υποπαράγραφος
«ια» να αναφέρει: Για τους Αξιωματικούς Υγειονομικού προερχόμενοι από τη ΣΣΑΣ (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί,
Ψυχολόγοι)κλπ.
Σημ. Να εξαιρεθούν δηλαδή οι Αξκοί ΥΓ προερχόμενοι από ΣΑΝ.



1 Μαρτίου 2022, 22:19 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
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που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
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του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΞΚΟΙ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ 251ΓΝΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ,ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ. Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΓΙ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ,ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ . ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. ΓΙ ΑΥΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
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που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Μόνιμος Σύνδεσμος
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΞΚΟΙ ΚΑΤΑΛΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ 251ΓΝΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ,ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ. Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
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ΟΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ,ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ . ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΕΦΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ. ΓΙ ΑΥΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
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οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 21:33

1
Αξιότημε κυριε Υπουργέ,

Μαρτίου

2022,

Επιτέλους δωστε τελος στην αδικια και ανιση μεταχειρηση των ΑΣΣΥ 1991. Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του
θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με
παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους
ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που
κατατάχθηκαν
από
το
έτος
1984
έως
το
έτος
1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 21:35

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



1 Μαρτίου 2022, 21:28 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 21:28
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1 Μαρτίου 2022,
Επιτέλους δωστε τελος στην αδικια και ανιση μεταχειρηση των ΑΣΣΥ 1991. Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του
θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με
παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους
ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που
κατατάχθηκαν
από
το
έτος
1984
έως
το
έτος
1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 21:50

1 Μαρτίου 2022,
Επιτέλους δωστε τελος στην αδικια και ανιση μεταχειρηση των ΑΣΣΥ 1991. Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του
θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με
παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους
ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που
κατατάχθηκαν
από
το
έτος
1984
έως
το
έτος
1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 21:10

1 Μαρτίου 2022,
Επιτέλους δωστε τελος στην αδικια και ανιση μεταχειρηση των ΑΣΣΥ 1991. Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του
θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με
παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους
ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που
κατατάχθηκαν
από
το
έτος
1984
έως
το
έτος
1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 21:03

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλε-
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σμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1 Μαρτίου 2022,
Επιτέλους δωστε τελος στην αδικια και ανιση μεταχειρηση των ΑΣΣΥ 1991. Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του
θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με
παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους
ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που
κατατάχθηκαν
από
το
έτος
1984
έως
το
έτος
1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 21:39

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
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μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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1/3/2022
ΑΡΣΗ
ΑΔΙΚΙΑΣ
ΑΣΣΥ
1991
Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του
Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Προτείνονται
οι
παρακάτω
τροποποιήσεις:
8. Οι Αξιωματικοί που συμπληρώνουν ………..αποστρατεύονται με την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. (αιτιολόγηση: προς αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας με μία διοικητική πράξη όλοι στο τέλος του έτους).
α.
έως
ζ.
ως
έχει.
η.
Υποστράτηγοι,
Υποναύαρχοι,
Υποπτέραρχοι:
62
θ.
Αντιστράτηγοι,
Αντιναύαρχοι,
Αντιπτέραρχοι:
63
ι.
Στρατηγοί,
Ναύαρχοι,
Πτέραρχοι:
66
(αιτιολόγηση: προστίθεται 1 έτος στους παραπάνω βαθμούς ώστε να μην αποκλείονται συνάδελφοι οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΣΕΙ πλην
όμως είχαν φοιτήσει προηγουμένως σε ΑΣΣΥ και εισήλθαν στα ΑΣΕΙ μετά από εξετάσεις αφού υπηρετούσαν ήδη ως Υπαξκοί καθώς είναι
κατά 5 το μέγιστο χρόνια μεγαλύτεροι ηλικιακά και σε περίπτωση που δεν προαχθούν με την πρώτη κρίση ως Συνταγματάρχες σε Ταξιάρχους δεν θα προαχθούν πότε ως Υποστράτηγοι ή Αντιστράτηγοι σημειωτέον ότι μερικοί εξ αυτών υπήρξαν και Αρχηγοί τάξεων/Σχολών
ως
σπουδαστές
στα
ΑΣΕΙ)
ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο (2) έτη.
Επίσης για τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού Σώματος, τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους βαθμούς
του Αντισυνταγματάρχη έως Ανθυπολοχαγού και κατά δύο (2) έτη για τους βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη. (αιτιολόγηση: λόγω του κρισίμου των ειδικοτήτων τους απαιτείται μικρή ενιαία αύξηση ετών όση δηλαδή η μέγιστη διαφορά από τα έτη σπουδών τους στη ΣΣΑΣ σε σχέση με τα ΑΣΕΙ 4ετούς φοίτησης όχι όμως μεγαλύτερη στους βαθμούς Υποστρατήγου καθώς δεν απαιτείται ενώ
επιπλέον τα περισσότερα έτη εμποδίζουν την ιεραρχική εξέλιξη των νεότερων. Επιπλέον τα δύο έτη είναι υπεραρκετά για τους στρατιωτικούς ιερείς για τους βαθμούς Ταξιάρχου και Συνταγματάρχη καθώς αφενός η προσαύξηση είναι ίδια με την αντίστοιχη των υγειονομικών αφετέρου συμπίπτει με το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό του Ταξιάρχου για τους Αξιωματικούς όλων των λοιπών Όπλων και
Σωμάτων)
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Ως Τομεάρχης της Γραμματείας ΑΣΣΥ της ΠΟΜΕΝΣ σας γνωστοποιώ ότι στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου Νόμου στους
βραχυπρόθεσμους
στόχους
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
αναγράφεται
ότι
:
«Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 28 έως 32 επιδιώκεται η άμεση αποκατάσταση αγκυλώσεων σε κρίσιμα ζητήματα σταδιοδρομικής φύσης των στελεχών των ΕΔ, καθώς και η βελτίωση και η αντιμετώπιση διαπιστωμένων αδυναμιών σε ζητήματα αναγόμενα
στον διοικητικό και υπηρεσιακό μηχανισμό λειτουργίας των ΕΔ ως κρατικής οντότητας, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους»
Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται τα όρια ηλικίας αποστρατείας βαθμού Συνταγματαρχών έως και Υποστρατήγων που υπάγονται στο
Νόμο
Ιεραρχίας
και
Προαγωγών
2439/1996
και
αφορά
Αξιωματικούς
προελεύσεων
ΑΣΕΙ.
Δεν συμπεριλήφθησαν και δεν τροποποιούνται τα όρια ηλικίας αποστρατείας βαθμού Ανθυπολοχαγού έως και Αντισυνταγματάρχη που
υπάγονται στο Ν.2439/1996 που αφορά Αξιωματικούς προελεύσεων ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Ν.Δ.445/74, μονιμοποιηθείσες
Εθελόντριες
Ν.705/77
κ.α.
Σύμφωνα με τον Ν.3883/2010 δεν προβλέπονται όρια ηλικίας και από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της νομοθεσίας διαπιστώνονται και
παρατηρούνται ότι κατά τις κρίσεις Αξιωματικών με το Ν.2439/1996 κρίθηκαν και θα κριθούν για αποστρατεία οι καταλαμβανόμενοι
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από το όριο ηλικίας του κατεχόμενου βαθμού χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να υπηρετήσουν για να συμπληρώσουν τον μέγιστο
αριθμό
των
40
ετών
συντάξιμης
υπηρεσίας
ή
του
ηλικιακού
ορίου
των
60
ετών.
Πρόσφατα τροποποιήθηκαν τα όρια ηλικίας για τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με το Ν.4662/2020 (ΦΕΚ A΄ 27, 07-022020) και τα όρια ηλικίας για τους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας με το ΠΔ 93/2020 (ΦΕΚ A΄ 219, 13-11-2020).
Προτείνεται η κατάργηση όλων των ηλικιακών ορίων αποστρατείας της παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996 σύμφωνα με την πρόταση της
ΠΟΜΕΝΣ
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1383-2439-1997



1 Μαρτίου 2022, 21:57

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 21:36

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
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μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα
στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 21:22

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 21:03

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ.
Με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχει αρθεί μια αδικία εις βάρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1991, γι΄αυτό προτείνω τα παρακάτω:
Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του
Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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1 Μαρτίου 2022, 21:33

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 21:50 |

ΣΧΟΛΙΟ
Νο1
Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχει αρθεί μια αδικία εις βάρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1991, γι΄αυτό προτείνω τα παρακάτω:
Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του
Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Προτείνεται όπως η τριετία που προστίθεται στο ηλικιακό όριο του Συνταγματάρχη και των αντίστοιχων λοιπών Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων να εφαρμοστεί και για τους υπόλοιπους βαθμούς της κατηγορίας «Ανώτεροι Αξκοί» ήτοι Ταγματάρχες και Αντισυνταγματάρχες.
Ένας Νόμος δεν είναι δυνατό να έχει εφαρμογή για ένα κομμάτι της κατηγορίας «Ανώτεροι Αξκοί», αλλά θα πρέπει να έχει εφαρμογή
για
όλους
τους
βαθμούς
της
κατηγορίας
αυτής.
Συναφώς με τα ανωτέρω είναι δίκαιο να αυξηθούν και τα ηλικιακά όρια των κατωτέρω Αξκών, αν όχι κατά τρία έτη τουλάχιστον κατά
δύο.
Όπως έχει αναρτηθεί για διαβούλευση το Νομοσχέδιο είναι πασίδηλα προφανές ότι πρόκειται για φωτογραφική διάταξη, αφορώντας
σε μία μικρή μερίδα Αξκών οι οποίοι εισήχθαν στις Ανώτερες Παραγωγικές Σχολές (ΣΣΕ,ΣΝΔ,ΣΣΙ) αφού προηγουμένως είχαν αποφοιτήσει
από τις αντίστοιχες σχολές Μονίμων Υπξκών, καθόσον με την παρούσα κατάσταση οι εν λόγω Αξκοί αποστρατεύονται στον βαθμό του
Ταξίαρχου, λόγω ηλικίας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Υποστράτηγου και άνω.



1 Μαρτίου 2022, 20:28

416

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνω ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα
σταδιοδρομικής
φύσεως
των
στελεχών
των
Ε.Δ,
κυρίως
των
αποφοίτων
ΑΣΣΥ.
Για
να
αρθεί
μια
αδικία
εις
βάρος
των
αποφοίτων
ΑΣΣΥ
1991
προτείνω
τα
παρακάτω:
Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του
Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι
θεωρητική
και
όχι
πραγματική.
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι αφορά αποφοίτους ΣΜΥ, ΣΜΥΝ και ΣΤΥΑ που κατατάχθηκαν το 1991.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχει αρθεί μια αδικία εις βάρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1991, γι΄αυτό προτείνω τα παρακάτω:
Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του
Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι
θεωρητική
και
όχι
πραγματική.
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι αφορά αποφοίτους ΣΜΥ, ΣΜΥΝ και ΣΤΥΑ που κατατάχθηκαν το 1991.



1 Μαρτίου 2022, 20:58

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
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που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 20:49

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 20:42

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
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μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 20:45

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 20:57 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
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συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 20:16

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 20:01

Αξιότιμες/οι
Με την ευκαιρία της τροποποίησης των ορίων ηλικίας, στον εν λόγω άρθρο 28,όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών από το
βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως
καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου εν ενεργεία. Καθόσον όσοι εισήλθαν στις παραγωγικές Σχολές σε
ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των 56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη αντί να προαχθούν,
τίθενται αυτεπάγγελτα σε κρίση αποστρατείας, απεμπολώντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του
Συνταγματάρχη
εν
ενεργεία.
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Έτσι στελέχη που μη φείδου χρόνου και χρημάτων αλλά εκτελώντας παράλληλα άψογα τα καθήκοντά τους, κινήθηκαν με ιδία πρωτοβουλία λαμβάνοντας όμως την άδεια της υπηρεσίας, για την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, αποστρατεύονται άδοξα από
μία
στρέβλωση
του
νόμου
επί
των
ορίων
ηλικίας.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε συνδυασμό με τη θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια
ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών να επιλυθεί και η εντοπισμένη προβληματική κατάσταση που εμποδίζει
τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη εν ενεργεία.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε την πιθανότητα αύξησης του ορίου ηλικίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
και
για
τους
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ
στα
57
τουλάχιστον
έτη.
Σας
ευχαριστώ
για
την
κατανόηση
και
τις
ενέργειές
σας.
Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 20:43

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 09:01

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
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αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
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ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ.
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Στο άρθρο 28, γίνεται παραβίαση των Νόμων του Συντάγματος περί ισονομίας των Πολιτών, καθώς γίνεται περίεργη διάκριση, με αύξηση
ορίων στους βαθμούς από Συνταγματάρχη και άνω, ενώ υπάρχει άνιση & άδικη μεταχείριση όλων των υπολοίπων και κατά κύριο λόγω
των Αντισυνταγματαρχών (για τους οποίους παραμένει το όριο των 56 ετών). Οι Αντισυνταγματάρχες (καταληκτικός βαθμός των αποφοίτων από ΑΣΣΥ) θα συνεχίσουν να αποστρατεύονται 56 ετών, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνουν 40 χρόνια εργασίας (παρά μόνο
εάν κατετάγησαν 16 ετών). Στη δε περίπτωση που κάποιος κατετάγη 21 ετών αποστρατεύεται μετά από 35 έτη εργασίας. Εμφανέστατα
γίνεται διάκριση μεταξύ αποφοίτων ΑΣΕΙ και αποφοίτων ΑΣΣΥ, καθώς απομονώνει τους ΑΣΣΥ από τη δυνατότητα (στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη) παραμονής στην εργασία και περεταίρω σημαντικής προσφοράς τους (λόγω εμπειρίας) στο γνωστικό αντικείμενο τους.
Το σχέδιο Νόμου είναι περίεργο και εμφανώς άδικο και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως φωτογραφικό, εξυπηρετώντας ορισμένους και
αποκλείοντας έμπειρους και καταξιωμένους Αξκούς από θέσεις ευθύνης, παραβιάζοντας συνταγματικά δικαιώματα μεγάλου αριθμού
συναδέλφων, που θέλω να πιστεύω ότι είναι ίσοι απέναντι στον Νόμο με τους υπόλοιπους (Συνταγματάρχες και Ανωτάτους Αξκους) που
κρίνονται με τον Ν. 2439/1996.

423



2 Μαρτίου 2022, 08:51 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 08:43

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν.4609/2019 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/1996
κρινόμενων Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος των Αξιωματικών εξ’ Εθελοντών του ν.δ445/1974 και
μονιμοποιηθησών Εθελοντριών του ν.705/1977.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/2019 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος
που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9 Μαϊ 17/ΓΕΕΘΑ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/2019, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και
κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις (4)επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω. Εν ολίγοις, με το εν’ λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ’ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο
5 ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και Εθελοντριών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή
των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δύο (2) Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 08:59 |

Κύριε Υπουργέ,
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν.4609/2019 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/1996
κρινόμενων Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος των Αξιωματικών εξ’ Εθελοντών του ν.δ445/1974 και
μονιμοποιηθησών Εθελοντριών του ν.705/1977.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/2019 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος
που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9 Μαϊ 17/ΓΕΕΘΑ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
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τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/2019, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και
κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις (4)επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω. Εν ολίγοις, με το εν’ λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ’ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο
5 ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και Εθελοντριών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή
των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δύο (2) Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 07:15 |

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις (4)επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω. Εν ολίγοις, με το εν’ λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ’ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο
5 ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και Εθελοντριών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή
των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δύο (2) Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις (4)επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω. Εν ολίγοις, με το εν’ λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ’ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο
5 ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και Εθελοντριών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή
των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δύο (2) Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε κε. Υπουργέ ΥΕΘΑ,
γιατί τόσος εμπαιγμός για το θέμα των ΑΣΣΥ εισαγωγής 1991; Χρόνια τώρα ζητάμε το αυτονόητο ΔΙΚΑΙΟ. Αποκατάσταση της ιεραρχίας!!!
Για μια ακόμα φορά, ΔΕΝ τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας και ικανοποιήσατε άλλα αιτήματα. Εδώ και ένα χρόνο, εσείς ο ίδιος δηλώνετε
ότι θα είναι από τα πρώτα θέματα…
Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
Κι
Ευχαριστώ.

όμως

συνεχίζω

να

ελπίζω…
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 07:47 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 06:10 |

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
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μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



2 Μαρτίου 2022, 06:47

1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 05:09

1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
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αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



1 Μαρτίου 2022, 23:38

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



1 Μαρτίου 2022, 23:02

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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433



1 Μαρτίου 2022, 23:06

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
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Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 23:50

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
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Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντω
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
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τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 22:32

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 22:04

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
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φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



1 Μαρτίου 2022, 22:55

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 22:51

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 22:49

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
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1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ επανέρχεται στο θέμα της αποκατάστασης της βαθμολογικής εξέλιξης
των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ που θίγονται από ορισμένα άρθρα του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) ώστε να
επιλυθούν οριστικά και «εν τοις πράγμασι» οι προκύπτουσες αδικίες που άπτονται της ηθικής.
2. Αρχικά σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016)
και την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) οι Αξιωματικοί
που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο
βαθμό του Λοχαγού αναδρομικά (από 11-03-2014 έως 03-11-2016 με τις ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 193/2016 και 11/2017) και υπάχθηκαν για όλα τα
θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ
τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Υπολοχαγού. Επίσης οι ως άνω Αξιωματικοί τέθηκαν αρχαιότεροι
στο βαθμό του Λοχαγού και εντεύθεν από τους αντίστοιχους ΑΣΣΥ με την παρ. 13α του άρθρου 36 του Ν.3883/2010 (όπως προστέθηκε
με την παρ. 18 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, με ισχύ από 27/06/2016). Έτσι:
α. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1990-1991-1992 (και ορισμένοι το έτος 1993) τέθηκαν αυτόματα κατώτεροι κατά βαθμό
και νεότεροι ιεραρχικά έναντι κατωτέρων ή ομοιοβάθμων τους που έλαβαν σαφές προβάδισμα. Έτσι, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ. διότι οι προαχθέντες δεν τάχθηκαν «στο αριστερό» δηλαδή κατόπιν του τελευταίου ομοιόβαθμου τους που απέκτησε τον
ίδιο βαθμό εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προερχόμενου από ΑΣΣΥ όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 10 του Ν.Δ.445/1974 και
στην παρ. 1γ του άρθρου 37 του Ν.3883/2010.
β. Για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 αποκαταστάθηκε η βαθμολογική αδικία που υφίστανται με την εφαρμογή
του άρθρου 37 του Ν.4494/2017 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του Ν.4764/2020) και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής
και βαθμολογικής εξέλιξης τους στον Ν.2439/1996. Έτσι προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού αναδρομικά (από την 11/06/2016) και
προάγονται στο βαθμό του Ταγματάρχη (από το 2020).
γ. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1991-1992 (και ορισμένοι το έτος 1993) αναμένουν την αποκατάσταση της αδικίας που
υφίστανται, καθώς αυτό έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Κο ΥΕΘΑ και έχει αποφασιστεί να βρίσκεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας [όπως φαίνεται στο (ιε) σχετικό https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1414-1993-1994-91-92 ].
3. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε ξανά με την παρ. 1 του άρθρου 32 του
Ν.4609/2019) επιλύθηκαν μεν (όχι για όλους-ες) τα προβλήματα του καταληκτικού βαθμού και της αναγκαστικής αποστρατείας λόγω
ορίου ηλικίας των Αξιωματικών που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77 προάγοντάς τους στο βαθμό του Ταγματάρχη αναδρομικά (από 30-11-2011 έως 29-12-2019 με τις ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 182/2019,
48/2020 και 104/2020), αλλά δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι
οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ. επηρεάζοντας
όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1992 (και ορισμένοι το έτος 1993). Για το υπόψη θέμα αναμένεται η
αποκατάσταση της αδικίας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
4. Για να επιλυθούν «εν τοις πράγμασι» οριστικά αυτές οι αδικίες θα πρέπει να ρυθμιστεί και να επανέλθει το πρότερο βαθμολογικό και
το ιεραρχικό καθεστώς έτσι ώστε οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ να καταστούν ή ανώτεροι ή ομοιόβαθμοι και αρχαιότεροι των Αξιωματικών
που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77. Στο πλαίσιο της
χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης, όπου εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για
προαγωγή στον επόμενο βαθμό οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 και οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977
(με την παρ.7 του άρθρου 28 του Ν.3883/2010, την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 και του άρθρου 37 του Ν.4494/2017) καθώς
και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας που κατατάχθηκαν τα έτη 1985 έως και 1990 (με την παρ. 5 του άρθρου 11 του
Ν.4609/2019 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4650/2019), προτείνεται όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ
που υπάγονται ή θα υπαχθούν στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
«εξαιρούμενοι» από την απαραίτητη συμπλήρωση του «τυπικού» προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας. Σε διαφορετική
περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
5. Η συμπλήρωση του «τυπικού» προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση τόσο στην
Υπηρεσία που θα αναγκαστεί να μεταθέσει μεγάλο αριθμό στελεχών που βρίσκονται προς το τέλος της σταδιοδρομίας τους, όσο και στα
ίδια τα στελέχη και τις οικογένειές τους λόγω της υποχρεωτικής μετακίνησής τους σε διαφορετική Φρουρά από αυτή που υπηρετούν, η
πλειοψηφία των οποίων έχουν τέκνα που φοιτούν σε Λύκεια – Πανεπιστήμια.
6. Συναφώς, κατόπιν όλων των παραπάνω και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα
σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για να επιλυθούν
«εν της πράγματι» οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνει τα παρακάτω:
α.
Την
τροποποίηση
της
παραγράφου
13α
του
άρθρου
36
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«13α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του
άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό
έτος ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού».
β. Την τροποποίηση του άρθρου 37 του Ν.4494/2017 ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για
τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους
που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών
του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για
τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει
του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και
τους αντίστοιχους του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 4451974 και των
μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής
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υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής
Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του
άρθρου 3 του ν. 2439/1996».
γ.
Την
εισαγωγή
νέας
παραγράφου
«2»
στο
άρθρο
37
του
Ν.4494/2017
ως
εξής:
«2. Οι προερχόμενοι αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) που εντάσσονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του Ν.2439/96 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
Για τους αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής
των αντίστοιχων αποδοχών».
7. Η ΠΟΜΕΝΣ σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη αυτών των αδικιών το συντομότερο δυνατόν για την
ομαλή αποκατάσταση της δυσμενής μεταχείρισης των αποφοίτων ΑΣΣΥ και πιστεύουμε ότι υπάρχει πεδίο εφαρμογής νομικών και διοικητικών παραμέτρων, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1447-pomens-apokatastasi-vathmologikis-ekseliksis-aksiomatikon-apofoitonassy?fbclid=IwAR15f1NK2jppGa-QSULQaDdFF4GnESxX0vsX8FLrnJTIhBgJOXQPbR8d9sA
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32
λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-52017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως
κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και
ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου
να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη
δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που
δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του
κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο
του.4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση:
στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω. Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύ-
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νολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επανέρχεται στο θέμα της αποκατάστασης της βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ που θίγονται από ορισμένα άρθρα του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) ώστε
να επιλυθούν οριστικά και «εν τοις πράγμασι» οι προκύπτουσες αδικίες που άπτονται της ηθικής.
2. Αρχικά σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016)
και την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016) οι Αξιωματικοί
που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο
βαθμό του Λοχαγού αναδρομικά (από 11-03-2014 έως 03-11-2016 με τις ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 193/2016 και 11/2017) και υπάχθηκαν για όλα τα
θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ
τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι στο βαθμό του Υπολοχαγού. Επίσης οι ως άνω Αξιωματικοί τέθηκαν αρχαιότεροι
στο βαθμό του Λοχαγού και εντεύθεν από τους αντίστοιχους ΑΣΣΥ με την παρ. 13α του άρθρου 36 του Ν.3883/2010 (όπως προστέθηκε
με την παρ. 18 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, με ισχύ από 27/06/2016). Έτσι:
α. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1990-1991-1992 (και ορισμένοι το έτος 1993) τέθηκαν αυτόματα κατώτεροι κατά βαθμό
και νεότεροι ιεραρχικά έναντι κατωτέρων ή ομοιοβάθμων τους που έλαβαν σαφές προβάδισμα. Έτσι, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ. διότι οι προαχθέντες δεν τάχθηκαν «στο αριστερό» δηλαδή κατόπιν του τελευταίου ομοιόβαθμου τους που απέκτησε τον
ίδιο βαθμό εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προερχόμενου από ΑΣΣΥ όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 10 του Ν.Δ.445/1974 και
στην παρ. 1γ του άρθρου 37 του Ν.3883/2010.
β. Για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το έτος 1990 αποκαταστάθηκε η βαθμολογική αδικία που υφίστανται με την εφαρμογή
του άρθρου 37 του Ν.4494/2017 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του Ν.4764/2020) και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής
και βαθμολογικής εξέλιξης τους στον Ν.2439/1996. Έτσι προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού αναδρομικά (από την 11/06/2016) και
προάγονται στο βαθμό του Ταγματάρχη (από το 2020).
γ. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν τα έτη 1991-1992 (και ορισμένοι το έτος 1993) αναμένουν την αποκατάσταση της αδικίας που
υφίστανται, καθώς αυτό έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Κο ΥΕΘΑ και έχει αποφασιστεί να βρίσκεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας [όπως φαίνεται στο (ιε) σχετικό https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1414-1993-1994-91-92 ].
3. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (όπως τροποποιήθηκε ξανά με την παρ. 1 του άρθρου 32 του
Ν.4609/2019) επιλύθηκαν μεν (όχι για όλους-ες) τα προβλήματα του καταληκτικού βαθμού και της αναγκαστικής αποστρατείας λόγω
ορίου ηλικίας των Αξιωματικών που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77 προάγοντάς τους στο βαθμό του Ταγματάρχη αναδρομικά (από 30-11-2011 έως 29-12-2019 με τις ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 182/2019,
48/2020 και 104/2020), αλλά δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι
οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι κατά βαθμό. Έτσι, διαταράχθηκε και άλλαξε η ιεραρχία των Ε.Δ. επηρεάζοντας
όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1992 (και ορισμένοι το έτος 1993). Για το υπόψη θέμα αναμένεται η
αποκατάσταση της αδικίας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Επίσης πρέπει να δείτε την αποκατάσταση των Αποφοίτων ΑΣΣΥ με την δυνατότητα απονομής αποστρατευτικου βαθμού αυτού του
Συνταγματάρχη όπως ίσχυε με τον νόμο 2439/1996 χωρίς να απαιτείται να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Αυτό ίσχυε επί πολλά έτη και το θεωρώ
παράλογο και τιμωρητικό για την εν λόγο κατηγορία διότι έχει επέλθει η υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα αυτή των 40 ετών.
Δηλαδή έχουμε αύξηση των ετών υπηρεσίας ενώ αντίστροφα έχουμε μείωση στο βαθμό . Μειωμένη βαθμολογική εξέλιξη. Και ερωτώ
γιατί έχει λειτουργήσει με αυτό τον τιμωρητικό τρόπο για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ η υπηρεσία; Μήπως έχει ψηφιστεί κάποια αντίστοιχη
νομοθεσία και για τους άξκους εξ εθελοντών ή και σε αυτό το σημείο υπάρχει διάκριση μεταχείριση κατά των αποφοίτων ΑΣΣΥ; Με το
ίδιο σκεπτικό θα μπορούσε να οριστεί νομικό πλαίσιο ότι όλοι οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ για να προαχθούν στον βαθμό του ταξιάρχου θα πρέπει
υποχρεωτικά να έχουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο στην άμυνα και ασφάλεια. Δεν το έχω δει όμως. Μόνο για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ
βλέπω επανελημμενα διατάξεις που μειώνουν την βαθμολογική τους εξέλιξη.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
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3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλε-
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σμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 11:31

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 11:55

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
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τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 11:27

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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2 Μαρτίου 2022, 11:34

Το σχόλιο που ακολουθεί, αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ επειδή είναι το μόνο που αναφέρεται στην τροποποίηση άρθρου
του ν.2439/96.
Αγαπητοί Κυβερνώντες,
από την ανάγνωση και διαπίστωση, ότι στο παρόν Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται και άρθρα του Υπουργείου Εθνικής
Αμύνης, που όμως δεν επιλύουν το χρονίζον και ταυτόχρονα μείζον ιεραρχικό πρόβλημα δυόμιση χιλιάδων στελεχών απόφοιτων Ανώτερων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, ιδίως μετά από 34 ολόκληρους μήνες
αναμονή και διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία,
με οδηγεί, ώστε να σας αποστείλω, το κείμενο που ακολουθεί :
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο της ψήφισης του ν.4609/19, η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το άρθρο 32, λόγω του ιεραρχικού
αναγνωρισμένου προβλήματος που διαφαινόταν ότι θα προκαλούσε, συντασσόμενη με το έγγραφο του Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ
(Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
Κατά του άρθρου 32 του ν.4609/19, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής, οι βουλευτές του τότε Τομέα άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας κύριοι Δαβάκης & Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ….,
ΟΠΩΣ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΘΡΟ
32.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κατά την ψήφιση του ν.4609/19,
κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που δημιουργείται, σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων
Αξκών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να επιλυθεί η διατάραξη της προκαλούμενης
ιεραρχίας.
Άπαντα τα ανωτέρω είναι στην διάθεση, και φυσικά επιβεβαιώνονται από το VIDEO της Βουλής των Ελλήνων.
3. Αυτό το ΟΧΙ της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 32, και η ξεκάθαρη δέσμευσή της όταν ήταν αντιπολίτευση για την λύση στο μείζον
ιεραρχικό πρόβλημα των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποτέλεσε την αιτία, αλλά και τον ουσιαστικότερο λόγο, ώστε η Νέα Δημοκρατία να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2019, από τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη, της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του
Στρατεύματος,
ιεραρχικής
διασάλευσης………!!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα στελέχη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (από ότι φαίνεται μέχρι του παρόντος), εμπιστεύτηκαν εσφαλμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα δε επισημαίνεται, η κατά πολλάκις στο παρελθόν ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε πολλούς
βουλευτές της συμπολίτευσης, σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του, για την επίλυση-εξάλειψη της πρωτόγνωρης για τα
δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής διασάλευσης, που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που έχει αποστείλει το Συντονιστικό Συμβούλιο των
Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο ΥΠΕΘΑ, και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων
Στρατιωτικών.
Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο (άρθρου 32 του ν.4609/19), ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση
προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Αξκών εξ Εθελοντών,
και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας,
εις βάρος των στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών Αξκών εξ Εθελοντών, που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ελληνικό κράτος.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά περίπου, δυόμιση χιλιάδες θιγόμενοι Αξκοί, οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική
τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32), με συνέπεια να αναρωτούνται,
ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ??
Οι παραλήπτες του εν λόγο κειμένου, να μεταφέρουν στους καθ ύλην αρμόδιους την άμετρη δυσαρέσκεια των δυόμιση χιλιάδων θιγόμενων Αξκών προελεύσεως Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ώστε να προβούν στην άμεση επίλυση του μείζονος
ιεραρχικού προβλήματος, γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, (34 μήνες) αφετέρου
δε, είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
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Μόνιμος Σύνδεσμος
Προτείνεται
η
προσθήκη
εδαφίου:
«ιβ. Οι αξιωματικοί προερχόμενοι από τα ΑΣΕΙ δεν αποστρατεύονται πριν τη συμπλήρωση του 58ου έτους ή 40 χρόνια από την είσοδο
στο ΑΣΕΙ, εφόσον πληρούν τα προσόντα παραμονής και επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργή υπηρεσία».
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 11:27 |

Αξιότιμες/οι
Θα ήθελα να επισημάνω μια στρέβλωση του νόμου που υφίσταται για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου εν ενεργεία και εισήχθησαν στις παραγωγικές Σχολές σε ηλικία 18+
ετών.
Συγκεκριμένα ο νομοθέτης προάγει την επιβράβευση όσων εκ των στελεχών ενδιαφέρθηκαν, με την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και την επαγγελματική τους κατάρτιση, απαραίτητα στοιχεία για την βέλτιστη άσκηση των
καθηκόντων τους, ιδιαίτερα σε ηψηλότερους βαθμούς (Αντισυνταγματάρχη, Συνταγματάρχη και των αντιστοίχων των λοιπών σωμάτων),
καταβάλλοντας (με την άδεια της υπηρεσίας) αφενός σημαντικότατη προσπάθεια εκπλήρωσης των ακαδημαικών τους υποχρεώσεων
εκτελώντας
παράλληλα
άψογα
τα
καθήκοντά
τους,
αφετέρου
και
σημαντικό
οικονομικό
τίμημα.
Η ανωτέρω βούληση του νομοθέτη αναιρείται λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των 56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, που
αντί της προαγωγής τους στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη εν ενεργεία, τίθενται αυτεπάγγελτα σε κρίση αποστρατείας.
H τροποποίηση των ορίων ηλικίας, στο εν λόγω άρθρο 28, όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών, αποτελεί ευκαιρία θεραπείας της αναφερθείσας στρέβλωσης, για την παραμονή στην ενέργεια στελεχών που αν και βρίσκονται στο απώγειο της επαγγελματικής
τους εμπειρίας και χωρίς καμία καθυστέρηση στην ιεραρχική τους εξέλιξη, αποστρατεύονται λόγω των δυσμενών όρων του προς τροποποίηση
άρθρου.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε την πιθανότητα αύξησης του ορίου ηλικίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
για
τους
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ
κατά
ένα
τουλάχιστον
έτος.
Σας
ευχαριστώ
για
την
κατανόηση
και
για
τις
τυχόν
ενέργειές
σας.
Με εκτίμηση
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2 Μαρτίου 2022, 10:21

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:04 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:00 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 10:54 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας

451

που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:38 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:11

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 10:29

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:38 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:50 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 10:18

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
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συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 10:19

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 10:49

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 10:15

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:26 |

Μόνιμος Σύνδεσμος
Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 10:53

Μόνιμος Σύνδεσμος
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογέ-

455

νειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 10:03

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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2 Μαρτίου 2022, 10:24

Μόνιμος Σύνδεσμος
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 10:20

Μόνιμος Σύνδεσμος
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
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Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμες/οι
Με την ευκαιρία της τροποποίησης των ορίων ηλικίας, στον εν λόγω άρθρο 28,όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών από το
βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως
καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου εν ενεργεία. Καθόσον όσοι εισήλθαν στις παραγωγικές Σχολές σε
ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των 56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη αντί να προαχθούν,
τίθενται αυτεπάγγελτα σε κρίση αποστρατείας, απεμπολώντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του
Συνταγματάρχη
εν
ενεργεία.
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Έτσι στελέχη που μη φείδου χρόνου και χρημάτων αλλά εκτελώντας παράλληλα άψογα τα καθήκοντά τους, κινήθηκαν με ιδία πρωτοβουλία λαμβάνοντας όμως την άδεια της υπηρεσίας, για την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, αποστρατεύονται άδοξα από
μία
στρέβλωση
του
νόμου
επί
των
ορίων
ηλικίας.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε συνδυασμό με τη θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια
ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών να επιλυθεί και η εντοπισμένη προβληματική κατάσταση που εμποδίζει
τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη εν ενεργεία.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε την πιθανότητα αύξησης του ορίου ηλικίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
και
για
τους
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ
στα
57
τουλάχιστον
έτη.
Σας
ευχαριστώ
για
την
κατανόηση
και
τις
ενέργειές
σας.
Με εκτίμηση
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Aξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Δεν εμπεριέχεται λύση της διασάλευσης της αρχαιότητας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος
των
Αξιωματικών
εξ
ΑΣΣΥ.
Με εκτίμηση
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 09:58 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 09:46

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο



2 Μαρτίου 2022, 09:21

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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2 Μαρτίου 2022, 09:04

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 09:27

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Aξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
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που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 16:36 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Αγαπητοί
κύριοι
συνάδελφοι,
Με αφορμή το σχόλιο ενός συναδέλφου για την ύπαρξη 3-4 πανομοιότυπων σχολίων, να απαντήσω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το
γεγονός αυτό δεν είναι κατακριτέο ή όπως κακόβουλα ο κύριος πιθανόν συνάδελφος βιάστηκε να χαρακτηρίσει ως πολιτικά κατευθυνόμενο. Ίσα ίσα που δείχνει την συσπείρωση των στελεχών, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων ή συμπαθειών, απέναντι στην αδικία
και στην κατάφορη κοροϊδία. Αδικία που υπέστησαν στη σταδιοδρομία τους Αξιωματικοί παραγωγικών στρατιωτικών σχολών με την
εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, όπως και αηδία που νιώθουν για τον πολυετή εμπαιγμό της αξιοπρέπειας τους με τις παχουλές
και
συνεχώς
μετακυλούμενες
υποσχέσεις
για
αποκατάσταση.
Δεν είναι απλά αρνητικά σχόλια «βολεμένων» υπαλλήλων, αλλά σχόλια αγανακτισμένων στελεχών που επί 32 και πλέον έτη βάζουν
πλάτη σε όλα τα δύσκολα και ενωμένοι αναζητούν δικαίωση εδώ και τώρα.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Αγαπητοί
κύριοι
συνάδελφοι,
Με αφορμή το σχόλιο ενός συναδέλφου για την ύπαρξη 3-4 πανομοιότυπων σχολίων, να απαντήσω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι το
γεγονός αυτό δεν είναι κατακριτέο ή όπως κακόβουλα ο κύριος πιθανόν συνάδελφος βιάστηκε να χαρακτηρίσει ως πολιτικά κατευθυνόμενο. Ίσα ίσα που δείχνει την συσπείρωση των στελεχών, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων ή συμπαθειών, απέναντι στην αδικία
και στην κατάφορη κοροϊδία. Αδικία που υπέστησαν στη σταδιοδρομία τους Αξιωματικοί παραγωγικών στρατιωτικών σχολών με την
εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, όπως και αηδία που νιώθουν για τον πολυετή εμπαιγμό της αξιοπρέπειας τους με τις παχουλές
και
συνεχώς
μετακυλούμενες
υποσχέσεις
για
αποκατάσταση.
Δεν είναι απλά αρνητικά σχόλια «βολεμένων» υπαλλήλων, αλλά σχόλια αγανακτισμένων στελεχών που επί 32 και πλέον έτη βάζουν
πλάτη σε όλα τα δύσκολα και ενωμένοι αναζητούν δικαίωση εδώ και τώρα.



2 Μαρτίου 2022, 16:56

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 16:25 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 16:52

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 16:55 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 15:07

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 15:54 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 15:38 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
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που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96



2 Μαρτίου 2022, 15:05 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 15:48 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 15:40 |

Αξιότιμες/οι
Με την ευκαιρία της τροποποίησης των ορίων ηλικίας, στον εν λόγω άρθρο 28,όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών από το
βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως
καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου εν ενεργεία. Καθόσον όσοι εισήλθαν στις παραγωγικές Σχολές σε
ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των 56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη αντί να προαχθούν,
τίθενται αυτεπάγγελτα σε κρίση αποστρατείας, απεμπολώντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του
Συνταγματάρχη
εν
ενεργεία.
Έτσι στελέχη που μη φείδου χρόνου και χρημάτων αλλά εκτελώντας παράλληλα άψογα τα καθήκοντά τους, κινήθηκαν με ιδία πρωτοβουλία λαμβάνοντας όμως την άδεια της υπηρεσίας, για την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, αποστρατεύονται άδοξα από
μία
στρέβλωση
του
νόμου
επί
των
ορίων
ηλικίας.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε συνδυασμό με τη θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια
ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών να επιλυθεί και η εντοπισμένη προβληματική κατάσταση που εμποδίζει
τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη εν ενεργεία.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε την πιθανότητα αύξησης του ορίου ηλικίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
και
για
τους
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ
στα
57
τουλάχιστον
έτη.
Σας
ευχαριστώ
για
την
κατανόηση
και
τις
ενέργειές
σας.
Με εκτίμηση



2 Μαρτίου 2022, 15:56

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
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τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



ΑΣΣΥ.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 14:41

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Διαπιστώνω, μετα λύπης μου, για άλλη μια φορά, ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ,
χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει
δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974
και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
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συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 14:30

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Διαπιστώνω, μετα λύπης μου, για άλλη μια φορά, ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ,
χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει
δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974
και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Από το γεγονός και μόνο ότι οι ίδιες δύο παραλλαγές του ίδιου σχολίου έχουν αναπαραχθεί μέχρι τώρα (2.3.2022) τουλάχιστον 600
φορές διαπιστώνει κανείς το «υψηλό» επίπεδο των εξ ΑΣΣΥ στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ομάδα παρακολούθησης των σχολίων
πρέπει να εγγυάται ότι η δημόσια διαβούλευση δεν τρέπεται σε forum υποβολής πολιτικών αιτημάτων τα οποία ικανοποιούνται όσες
περισσότερες φορές -και πανομοιότυπα μεταξύ τους- υποβάλλονται. Ευχαριστώ.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
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κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96



2 Μαρτίου 2022, 13:29

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96



2 Μαρτίου 2022, 13:52

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
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πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 13:10

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96
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Το σχόλιο που ακολουθεί, αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ επειδή είναι το μόνο που αναφέρεται στην τροποποίηση άρθρου
του ν.2439/96.
Αγαπητοί Κυβερνώντες,
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από την ανάγνωση και διαπίστωση, ότι στο παρόν Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται και άρθρα του Υπουργείου Εθνικής
Αμύνης, που όμως δεν επιλύουν το χρονίζον και ταυτόχρονα μείζον ιεραρχικό πρόβλημα δυόμιση χιλιάδων στελεχών απόφοιτων Ανώτερων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, ιδίως μετά από 34 ολόκληρους μήνες
αναμονή και διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία, με
οδηγεί, ώστε να σας αποστείλω, το κείμενο που ακολουθεί :
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο της ψήφισης του ν.4609/19, η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το άρθρο 32, λόγω του ιεραρχικού
αναγνωρισμένου προβλήματος που διαφαινόταν ότι θα προκαλούσε, συντασσόμενη με το έγγραφο του Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ
(Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
Κατά του άρθρου 32 του ν.4609/19, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής, οι βουλευτές του τότε Τομέα άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας κύριοι Δαβάκης & Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ….,
ΟΠΩΣ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΘΡΟ
32.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κατά την ψήφιση του ν.4609/19,
κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που δημιουργείται, σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων
Αξκών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να επιλυθεί η διατάραξη της προκαλούμενης
ιεραρχίας.
Άπαντα τα ανωτέρω είναι στην διάθεση, και φυσικά επιβεβαιώνονται από το VIDEO της Βουλής των Ελλήνων.
3. Αυτό το ΟΧΙ της Νέας Δημοκρατίας στο άρθρο 32, και η ξεκάθαρη δέσμευσή της όταν ήταν αντιπολίτευση για την λύση στο μείζον
ιεραρχικό πρόβλημα των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποτέλεσε την αιτία, αλλά και τον ουσιαστικότερο λόγο, ώστε η Νέα Δημοκρατία να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2019, από τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη, της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του
Στρατεύματος,
ιεραρχικής
διασάλευσης………!!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα στελέχη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (από ότι φαίνεται μέχρι του παρόντος), εμπιστεύτηκαν εσφαλμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα δε επισημαίνεται, η κατά πολλάκις στο παρελθόν ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε πολλούς
βουλευτές της συμπολίτευσης, σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του, για την επίλυση-εξάλειψη της πρωτόγνωρης για τα
δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής διασάλευσης, που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που έχει αποστείλει το Συντονιστικό Συμβούλιο των
Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο ΥΠΕΘΑ, και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων
Στρατιωτικών.
Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο (άρθρου 32 του ν.4609/19), ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση
προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Αξκών εξ Εθελοντών,
και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας,
εις βάρος των στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών Αξκών εξ Εθελοντών, που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ελληνικό κράτος.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά περίπου, δυόμιση χιλιάδες θιγόμενοι Αξκοί, οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική
τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32), με συνέπεια να αναρωτούνται,
ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ??
Οι παραλήπτες του εν λόγο κειμένου, να μεταφέρουν στους καθ ύλην αρμόδιους την άμετρη δυσαρέσκεια των δυόμιση χιλιάδων θιγόμενων Αξκών προελεύσεως Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ώστε να προβούν στην άμεση επίλυση του μείζονος
ιεραρχικού προβλήματος, γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, (34 μήνες) αφετέρου
δε, είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
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του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96ΝΧ
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 12:36

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
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1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
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τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Διαπιστώνω, μετα λύπης μου, για άλλη μια φορά, ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ,
χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει
δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974
και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμες/οι
Με την ευκαιρία της τροποποίησης των ορίων ηλικίας, στον εν λόγω άρθρο 28,όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών από το
βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως
καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου εν ενεργεία. Καθόσον όσοι εισήλθαν στις παραγωγικές Σχολές σε
ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των 56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη αντί να προαχθούν,
τίθενται αυτεπάγγελτα σε κρίση αποστρατείας, απεμπολώντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του
Συνταγματάρχη
εν
ενεργεία.
Έτσι στελέχη που μη φείδου χρόνου και χρημάτων αλλά εκτελώντας παράλληλα άψογα τα καθήκοντά τους, κινήθηκαν με ιδία πρωτοβουλία λαμβάνοντας όμως την άδεια της υπηρεσίας, για την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, αποστρατεύονται άδοξα από
μία
στρέβλωση
του
νόμου
επί
των
ορίων
ηλικίας.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε συνδυασμό με τη θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια
ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών να επιλυθεί και η εντοπισμένη προβληματική κατάσταση που εμποδίζει
τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη εν ενεργεία.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε την πιθανότητα αύξησης του ορίου ηλικίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
και
για
τους
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ
στα
57
τουλάχιστον
έτη.
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τις ενέργειές σας.
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Για ακόμα μια φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Επιτέλους δώστε τη λύση που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μερίμνησαν !!!
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Το σχόλιο που ακολουθεί, αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ επειδή είναι το μόνο που αναφέρεται στην τροποποίηση άρθρου
του ν.2439/96.Αγαπητοί Κυβερνώντες,από την ανάγνωση και διαπίστωση, ότι στο παρόν Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται
και άρθρα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, που όμως δεν επιλύουν το χρονίζον και ταυτόχρονα μείζον ιεραρχικό πρόβλημα δυόμιση
χιλιάδων στελεχών απόφοιτων Ανώτερων Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, ιδίως
μετά από 34 ολόκληρους μήνες αναμονή και διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία,με οδηγεί, ώστε να σας αποστείλω, το κείμενο
που ακολουθεί :1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96
κρινόμενων Αξκών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), των Ενόπλων Δυνάμεων.2. Κατά την περίοδο της
ψήφισης του ν.4609/19, η Νέα Δημοκρατία, ως αντιπολίτευση, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ το άρθρο 32, λόγω του ιεραρχικού αναγνωρισμένου προβλήματος που διαφαινόταν ότι θα προκαλούσε, συντασσόμενη με το έγγραφο του Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/95-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
Κατά του άρθρου 32 του ν.4609/19, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής, οι βουλευτές του τότε Τομέα άμυνας της Νέας
Δημοκρατίας κύριοι Δαβάκης & Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας, ως τότε επικεφαλής του Τομέα Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ή ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ….,
ΟΠΩΣ
ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΡΘΡΟ
32.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κατά την ψήφιση του ν.4609/19,
κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα που δημιουργείται, σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων
Αξκών απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των απόφοιτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να επιλυθεί η διατάραξη της προκαλούμενης
ιεραρχίας.
Άπαντα τα ανωτέρω είναι στην διάθεση, και φυσικά επιβεβαιώνονται από το VIDEO της Βουλής των Ελλήνων.3. Αυτό το ΟΧΙ της Νέας
Δημοκρατίας στο άρθρο 32, και η ξεκάθαρη δέσμευσή της όταν ήταν αντιπολίτευση για την λύση στο μείζον ιεραρχικό πρόβλημα των
αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), αποτέλεσε την αιτία, αλλά και τον ουσιαστικότερο λόγο, ώστε η Νέα
Δημοκρατία να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2019, από τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη, της πρωτόγνωρης για τα δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής
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διασάλευσης………!!!!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, τα στελέχη των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (από ότι φαίνεται μέχρι του παρόντος), εμπιστεύτηκαν εσφαλμένα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα δε επισημαίνεται, η κατά πολλάκις στο παρελθόν ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε πολλούς
βουλευτές της συμπολίτευσης, σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του, για την επίλυση-εξάλειψη της πρωτόγνωρης για τα
δεδομένα του Στρατεύματος, ιεραρχικής διασάλευσης, που προκάλεσε η ψήφιση του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση, στις τέσσερις επιστολές που έχει αποστείλει το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),
στο
ΥΠΕΘΑ,
και
σε
έγγραφα
των
Ομοσπονδιών
Ενώσεων
Στρατιωτικών.
Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο (άρθρου 32 του ν.4609/19), ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση
προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και Αξκών εξ Εθελοντών,
και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας,
εις βάρος των στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών Αξκών εξ Εθελοντών, που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Ελληνικό κράτος.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά περίπου, δυόμιση χιλιάδες θιγόμενοι Αξκοί, οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32), με συνέπεια να αναρωτούνται,ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ??Οι παραλήπτες του εν λόγο κειμένου, να μεταφέρουν στους καθ ύλην αρμόδιους την άμετρη δυσαρέσκεια των δυόμιση χιλιάδων θιγόμενων Αξκών προελεύσεως Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ώστε να προβούν στην άμεση επίλυση του μείζονος ιεραρχικού προβλήματος, γιατί, αφενός έχει
περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, (34 μήνες) αφετέρου δε, είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για
τους απόφοιτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).



2 Μαρτίου 2022, 12:35 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Η προτεινόμενη προσθήκη – τροποποίηση του προτεινομένου για ψήφιση νομοσχεδίου, αφορά στην άρση της διαχρονικής ανισότητας
που από αστοχία εισήγαγε ο νομοθέτης στη διάταξη για την ιεραρχική τάξη και θέση των Αξιωματικών Μηχανικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σε σχέση και αντιστοιχία με τους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς (ΣΕ) και του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ). Καθίσταται σαφές
ότι με την προτεινόμενη δίκαιη ρύθμιση της αρχαιότητας των Μηχανικών της ΠΑ προελεύσεως ΣΙ, εφαρμόζεται απλά η ισονομία όπως
προβλέπεται και από το Σύνταγμα, δεν επηρεάζεται το επιχειρησιακό κομμάτι των ΕΔ, επιλύονται λειτουργικά προβλήματα της ΠΑ και
των διακλαδικών Επιτελείων και Υπηρεσιών και δεν επιβαρύνεται καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρείται ως σκόπιμο όπως οι Μηχανικοί της ΠΑ εναρμονισθούν με το σκεπτικό του νομοθέτη ότι αποτελούν
όπλο (υποστήριξης μάχης) κατά το πρότυπο του ΣΕ και εξομοιωθούν σε ότι αφορά την αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων με τους αντίστοιχους αξιωματικούς του ΠΝ και ΣΞ, με τροποποίηση των κάτωθι διατάξεων του νόμου 3883/2010 (τονισμένες και υπογραμμισμένες
οι προσθήκες). Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2Ο1Ο αντικαθίσταται ως εξής:
« 12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΕ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην
Ιπταμένων και Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.
13.
Ανεξάρτητα
από
την
ημερομηνία
κτήσης
του
βαθμού:
α. οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών
ομοιόβαθμων
τους
Αξιωματικών
και
των
τριών
Κλάδων
των
ΕΔ
και
των
ΚΣ.
β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και
ΠΑ
αντίστοιχα,
που
ονομάσθηκαν
το
ίδιο
έτος
Αξιωματικοί.
14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται
από
ΑΣΕΙ,
καθίστανται
αρχαιότεροι
των
ομοιόβαθμων
τους
που
δεν
προέρχονται
από
αυτά.
15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι
τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ,
τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηγανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΕ,
Σωμάτων
του
ΠΝ
και
Αξιωματικών
της
ΠΑ
πλην
Ιπταμένων
και
Μηχανικών.
20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας
τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των
Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»
Με
Απτχος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΒ

(Μ)

Ιωάννης

εκτίμηση
Κούτρας
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Επίσης πρέπει να δείτε την αποκατάσταση των Αποφοίτων ΑΣΣΥ με την δυνατότητα απονομής αποστρατευτικου βαθμού αυτού του
Συνταγματάρχη όπως ίσχυε με τον νόμο 2439/1996 χωρίς να απαιτείται να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ. Αυτό ίσχυε επί πολλά έτη και το θεωρώ
παράλογο και τιμωρητικό για την εν λόγο κατηγορία διότι έχει επέλθει η υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα αυτή των 40 ετών.
Δηλαδή έχουμε αύξηση των ετών υπηρεσίας ενώ αντίστροφα έχουμε μείωση στο βαθμό . Μειωμένη βαθμολογική εξέλιξη. Και ερωτώ
γιατί έχει λειτουργήσει με αυτό τον τιμωρητικό τρόπο για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ η υπηρεσία; Μήπως έχει ψηφιστεί κάποια αντίστοιχη
νομοθεσία και για τους άξκους εξ εθελοντών ή και σε αυτό το σημείο υπάρχει διάκριση μεταχείριση κατά των αποφοίτων ΑΣΣΥ; Με το
ίδιο σκεπτικό θα μπορούσε να οριστεί νομικό πλαίσιο ότι όλοι οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ για να προαχθούν στον βαθμό του ταξιάρχου θα πρέπει
υποχρεωτικά να έχουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο στην άμυνα και ασφάλεια. Δεν το έχω δει όμως. Μόνο για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ
βλέπω επανελημμενα διατάξεις που μειώνουν την βαθμολογική τους εξέλιξη
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
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3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Με την ευκαιρία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, με σκοπό τη θεραπεία στρεβλώσεων στα όρια ηλικίας αποστρατείας των Αξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων, προτείνεται να συμπεριληφθεί στην υπό τροποποίηση υποπαράγραφο ε του άρθρου 8 της εν λόγω νομοθετικής
παρέμβασης (άρθρο 28), η αύξηση του ορίου ηλικίας αποστρατείας κατά 2 έτη τουλάχιστον για τους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ
στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων κατόχους πτυχίου ΑΕΙ. Η πρόταση/απαίτηση για την τροποποίηση είναι απολύτως
ξεκάθαρη καθώς η πρόνοια του νομοθέτη, για προαγωγή στον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων εν ενεργεία ,δεν
εκπληρώνεται επειδή το όριο των 56 ετών ως όριο ηλικίας αποστρατείας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων λειτουργεί
απαγορευτικά για τα στελέχη εκείνα τα οποία ,υπό το πνεύμα της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης
από τα Γενικά Επιτελεία ανθρωποκεντρικής πολιτικής και της παρότρυνσης για επαύξηση/βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των στελεχών, με ιδία πρωτοβουλία μερίμνησαν για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους, και για διάφορους λόγους εισήλθαν στις τάξεις των ΕΔ
σε ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών
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την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 19:18 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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2 Μαρτίου 2022, 19:30 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 19:25 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 19:58

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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οδηγούμαστε
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεται την δυνατότητα ως απλοί πολίτες, να σχολιάσουμε άρθρα του υπόψιν Ν/Σ
που
προωθείται
για
ψήφιση
από
τη
ΒτΕ.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας από την ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από το σχεδόν 40% του Ελληνικού
Λαού στις 07/07/2019, διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι στα υπόψιν άρθρα του ΥΠΕΘΑ, που εμπεριέχονται στο παρόν Σ/Ν του ΥΠ. ΕΣ.,
δεν έχει προβλεφθεί καμιά διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών ΑΣΣΥ και δεν
είναι άλλο από το άρθρο 32 του ν.4609/19. Τρία χρόνια τώρα με κυβέρνηση ΝΔ, χωρίς η κυβερνητική πολιτική να επηρεάζεται από τη
συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα , όπως συνέβαινε την περίοδο 2015-2019, δεν έχει επέλθει καμία πρόοδος στο θέμα αυτό.
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟α
͟ ͟ξί͟ ͟ζε͟ ι͟ ͟ ν͟ ͟α͟ θ
͟ ͟υ͟μη
͟ ͟θ͟ο͟ύ͟με͟ ͟ τ͟ α
͟ ͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ͟ς ͟
:
1/. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ.
2/. Όταν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ημέρα ψήφισης του ν.4609/19 στη ΒτΕ, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (βλ. σχετ.: Φ. 454/14/499182/Σ.2376/9-52017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
► (βλ. εδώ : https://armyvoice.gr/2019/04/nomoschedio-ypetha-omovrontia-pyron-apo-assy-gia-epistoli-emth/ ) .
Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν τότε από το βήμα της ολομέλειας της ΒτΕ οι αξιότιμοι βουλευτές του τομέα άμυνας της
ΝΔ κ.κ Α. Δαβάκης & Α. Καββαδάς, ενώ ο κύριος Β. Κικίλιας που ήταν τότε ο αγορητής εκ μέρους της ΝΔ και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας
της
ΝΔ,
δεσμεύτηκε
ότι
η
ΝΔ
ως
κυβέρνηση
θα
καταργήσει
όλο
το
Ν/Σ.
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► ► α). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Β. Κικίλιας είχε αναφέρει συγκεκριμένα στο 25: 50″ σημείο της ομιλίας του:
<>
►
►
β).
Ο
αξιότιμος
βουλευτής
κος
Α.
Δαβάκης
είχε
αναφέρει
κατά
την
ομιλία
του
:
<>
► ► γ). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς ο οποίος τυγχάνει και ο ίδιος απόφοιτος ΑΣΣΥ (33ης σειράς ΣΤΥΑ) και γνωρίζει άριστα
τα
θέματα
των
στελεχών
ΑΣΣΥ,
είχε
αναφέρει
τότε
κατά
την
ομιλία
του
στο
Κοινοβούλιο
:
<>.
► ► Σημειωτέον, ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς στις 22/02/2021 είχε συνάντηση με τον ΥΕΘΑ κο Ν. Παναγιωτόπουλο και
μεταξύ άλλων θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και το ζήτημα για το άρθρο 32 του ν. 4609/19. <>
(βλ. εδώ : ► ► https://sastya.gr/index.php/new/item/1420-oi-apofoitoi-assy-perimenoun-ti-dikaiosi-gia-to-arthro-32 )
Συναφώς επισημαίνεται ακόμη και το εξής: Ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο αξιότιμος βουλευτής Κος Χ. Καραγιαννίδης Βουλευτής Δράμας,
κατά ψήφιση του ν.4609/19, κλείνοντας την ομιλία του στα τελευταία λεπτά πριν την ψηφοφορία, αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε
δημιουργηθεί και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ προκειμένου να βρεθεί λύση.
Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της 18/04/2019-ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)-Δ΄
Σύνοδος-ΡΙΓ’-Συνεδρίαση
Ολομέλειας
18/04/2019
ΡΙΓ’
και
από
τα
Πρακτικά
της
ΒτΕ.
► α). ( ► βίντεο βλ. εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#e9d57d95-2deb-4dba8129-aa3400a79722 )
► β). ( ► πρακτικά βλ. εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20190418.pdf )
3/. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης.
Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4/. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ ΑΣΣΥ και Αξκών εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι
που
παραπέμπει
στην
απόλυτη
Ιεραρχική
παραδοξότητα.
Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.
5/. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της ΒτΕ τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά
οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την
ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!
Κλείνοντας, παραθέτω ως εικόνα το τι είχε ψηφίσει η ΝΔ και τα λοιπά κόμματα του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο άρθρο 32:
(
►
►
βλ.
εδώ
: https://prnt.sc/0qXAscGG3-HL )
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Με
εκτίμηση,
Απόφοιτος ΑΣΣΥ
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»

494



2 Μαρτίου 2022, 18:14

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 18:24 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 18:43

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 18:03

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 18:35

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 18:15 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.



2 Μαρτίου 2022, 18:48

Αξιότιμες/οι
Με την ευκαιρία της τροποποίησης των ορίων ηλικίας, στον εν λόγω άρθρο 28,όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών από το
βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως
καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου εν ενεργεία. Καθόσον όσοι εισήλθαν στις παραγωγικές Σχολές σε
ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των 56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη αντί να προαχθούν,
τίθενται αυτεπάγγελτα σε κρίση αποστρατείας, απεμπολώντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό του
Συνταγματάρχη
εν
ενεργεία.
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Έτσι στελέχη που μη φείδου χρόνου και χρημάτων αλλά εκτελώντας παράλληλα άψογα τα καθήκοντά τους, κινήθηκαν με ιδία πρωτοβουλία λαμβάνοντας όμως την άδεια της υπηρεσίας, για την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, αποστρατεύονται άδοξα από
μία
στρέβλωση
του
νόμου
επί
των
ορίων
ηλικίας.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε συνδυασμό με τη θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια
ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών να επιλυθεί και η εντοπισμένη προβληματική κατάσταση που εμποδίζει
τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη εν ενεργεία.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως εξετάσετε την πιθανότητα αύξησης του ορίου ηλικίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη
και
για
τους
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ
στα
57
τουλάχιστον
έτη.
Σας
ευχαριστώ
για
την
κατανόηση
και
τις
ενέργειές
σας.
Με εκτίμηση
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), σας υπενθυμίζει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32
του Ν.4609/2019, που συνεχίζει να υφίσταται για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως
επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.
Με ιδιαίτερο αγωνία και έκδηλο προβληματισμό παρακολουθούμε την ένδεια εξελίξεων σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τους
απόφοιτους ΑΣΣΥ, με δεδομένο ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) ουδεμία ουσιαστική πρωτοβουλία έχει ανακινηθεί γύρω
από ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και ειδικότερα σε ότι αφορά θέμα υπηρεσιακής εξέλιξης. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες
που έχουν προκύψει σε κοινωνικό (πανδημία, οικονομική κρίση) και πλέον γεωστρατηγικό επίπεδο, το υπόψη γεγονός μας εκπλήσσει
δυσάρεστα, εκτός εάν η Πολιτεία θεωρεί ότι έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο άρσης αδικιών και άμβλυνσης παραλήψεων και διακρίσεων
σε βάρος κατηγοριών στελεχών και σε ότι ειδικότερα μας αφορά ως Σύνδεσμο, εις βάρος των αποφοίτων της ΣΜΥ.
Θα σας υπενθυμίσουμε ότι:
1) Η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την
άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
2) Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης
και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει
ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3) Τέλος, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία
του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της
ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της
Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
Μέχρι σήμερα, μετά από σχεδόν 2,5 έτη διακυβέρνησης, συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα το μείζον σημαντικό πρόβλημα που
αφορά τους αποφοίτους ΑΣΣΥ και χρήζει επίλυσης. Το υπόψη χρονικό διάστημα, απ’ όσα μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας,
είναι μάλλον πρωτοφανές και δημιουργεί συναισθήματα ανησυχίας στους αποφοίτους ΑΣΣΥ για το κατά πόσο η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έχει
καταστεί κοινωνός των προβλημάτων αυτών.
Εν κατακλείδι, θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν έκαναν λάθος τα στελέχη που εμπιστεύτηκαν στις εθνικές εκλογές του 2019 τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που πολλάκις ως τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε η ΝΔ
ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση, επιδεικνύοντας την αυτονόητη συνέπεια που ζητούν οι πολίτες από ένα ΕΝΤΙΜΟ
ΚΟΜΜΑ.
Διευκρινίζεται εμφατικά ότι, το ανωτέρω σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μομφή για το πρόσωπο του πρωθυπουργού, δεδομένου ότι
την πολιτική της ΝΔ στο ΥΠΕΘΑ ασκείτε εσείς αποκλειστικά και ως εκ τούτου εσείς είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για ότι έχει γίνει,
αλλά και για ότι ΔΕΝ έχει γίνει για το προσωπικό των ΕΔ από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας εδώ και 31 μήνες, όπως η
υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της ΝΔ για την επίλυση του ιεραρχικού προβλήματος του άρθρου 32 του ν.4609/19!!!
ΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ!!!
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), σας υπενθυμίζει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32
του Ν.4609/2019, που συνεχίζει να υφίσταται για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως
επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.
Με ιδιαίτερο αγωνία και έκδηλο προβληματισμό παρακολουθούμε την ένδεια εξελίξεων σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τους
απόφοιτους ΑΣΣΥ, με δεδομένο ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) ουδεμία ουσιαστική πρωτοβουλία έχει ανακινηθεί γύρω
από ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και ειδικότερα σε ότι αφορά θέμα υπηρεσιακής εξέλιξης. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες
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που έχουν προκύψει σε κοινωνικό (πανδημία, οικονομική κρίση) και πλέον γεωστρατηγικό επίπεδο, το υπόψη γεγονός μας εκπλήσσει
δυσάρεστα, εκτός εάν η Πολιτεία θεωρεί ότι έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο άρσης αδικιών και άμβλυνσης παραλήψεων και διακρίσεων
σε βάρος κατηγοριών στελεχών και σε ότι ειδικότερα μας αφορά ως Σύνδεσμο, εις βάρος των αποφοίτων της ΣΜΥ.
Θα σας υπενθυμίσουμε ότι:
1) Η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την
άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
2) Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης
και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει
ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3) Τέλος, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή λειτουργία
του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την αρχή της
ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την τήρηση της
Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε πράξη.
Μέχρι σήμερα, μετά από σχεδόν 2,5 έτη διακυβέρνησης, συνεχίζει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα το μείζον σημαντικό πρόβλημα που
αφορά τους αποφοίτους ΑΣΣΥ και χρήζει επίλυσης. Το υπόψη χρονικό διάστημα, απ’ όσα μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας,
είναι μάλλον πρωτοφανές και δημιουργεί συναισθήματα ανησυχίας στους αποφοίτους ΑΣΣΥ για το κατά πόσο η ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έχει
καταστεί κοινωνός των προβλημάτων αυτών.
Εν κατακλείδι, θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν έκαναν λάθος τα στελέχη που εμπιστεύτηκαν στις εθνικές εκλογές του 2019 τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που πολλάκις ως τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε η ΝΔ
ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση, επιδεικνύοντας την αυτονόητη συνέπεια που ζητούν οι πολίτες από ένα ΕΝΤΙΜΟ
ΚΟΜΜΑ.
Διευκρινίζεται εμφατικά ότι, το ανωτέρω σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μομφή για το πρόσωπο του πρωθυπουργού, δεδομένου ότι
την πολιτική της ΝΔ στο ΥΠΕΘΑ ασκείτε εσείς αποκλειστικά και ως εκ τούτου εσείς είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για ότι έχει γίνει,
αλλά και για ότι ΔΕΝ έχει γίνει για το προσωπικό των ΕΔ από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας εδώ και 31 μήνες, όπως η
υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της ΝΔ για την επίλυση του ιεραρχικού προβλήματος του άρθρου 32 του ν.4609/19!!!
ΔΕΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ!!!
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
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εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
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υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει τη
συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Κύριε Υπουργέ, αναμένουμε να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση
την οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 17:15 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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2 Μαρτίου 2022, 16:34

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
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1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32
λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-52017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως
κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και
ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου
να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη
δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που
δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του
κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο
του.4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση:
στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω. Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζοντας ότι επιλύοντας, με γνώμονα πάντα το «δίκαιο», προβλήματα παλαιότερων ετών τα οποία μόνο ανισότητες δημιουργούν
στις ένοπλες δυνάμεις αυτό σας τιμά και δείχνει την καλή σας πρόθεση για την εύρυθμη λειτουργία τους. Με το άρθρο 32 του
Ν.4609/2019 δημιουργήθηκε μείζον ιεραρχικό θέμα διότι ανατράπηκε η ιεραρχία υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών
του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ. Η ιδιαίτερη εύνοια έχει γίνει μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών ενώ για τις άλλες κατηγορίες προέλευσης δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ειμαι σίγουρος ότι από την μέχρι
τώρα πορεία σας στο υπουργείο και το ενδιαφέρον σας για την επίλυση των αδικιών, θα αποκαταστήσετε την ανισότητα.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
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εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 21:10

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:09

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
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την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
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αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμες/οι
Με την ευκαιρία της τροποποίησης των ορίων ηλικίας όλων των κατηγοριών προελεύσεως Αξιωματικών, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα
και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ κάτοχους πτυχίου ΑΕΙ που έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Συνταγματάρχη/ Πλοιάρχου/ Σμηνάρχου
εν ενεργεία. Καθόσον όσοι εισήλθαν στις παραγωγικές Σχολές ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών λόγω του υπάρχοντος ορίου ηλικίας των
56 ετών στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη τίθενται σε κρίση αποστρατείας, απεμπολώντας το δικαίωμα της προαγωγής στον προβλεπόμενο
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
εν
ενεργεία.
Έτσι στελέχη μη φείδου χρόνου και χρημάτων αλλά εκτελώντας άψογα τα καθήκοντά τους κινήθηκαν με ιδία πρωτοβουλία και γνωστοποιώντας τις κινήσεις τους στην υπηρεσία για την επιπρόσθετη αναβάθμιση των σπουδών τους, φτάνουν σήμερα να αντιμετωπίζονται
εν
ήδη
τιμωρίας
από
μία
στρέβλωση
του
νόμου
επί
των
ορίων
ηλικίας.
Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία σε συνδυασμό με τη θεραπεία επί στρεβλώσεων στα όρια
ηλικίας αποστρατείας όλων των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών να επιλυθεί και η εντοπισμένη προβληματική κατάσταση που εμποδίζει
τους εξ ΑΣΣΥ προερχόμενους Αξιωματικούς κατόχους πτυχίου ΑΕΙ να φτάσουν στον καταληκτικό τους βαθμό.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ πολύ όπως περιληφθεί και η ακόλουθη τροποποίηση της παραγράφου 17 του άρθρου 16 του νόμου
2439/1996
ΆΡΘΡΟ 16 Ν. 2439/96
17. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων
Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2)
έτη στον κατεχόμενο βαθμό (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4598/2019 Α’ 36). Αυτοί κρίνονται πως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες, Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων
των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του
πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για
προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 ανεξαρτήτως τυχόν κατάληψης από το όριο ηλικίας του άρθρου 21 παρ. 8 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. (Προστέθηκε με το άρθρο 4 ν. 4494/2017 Α’ 165)
Επιπλέον για πολλοστή φορά διαπιστώνεται ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο
αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και
Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα
προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο
κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα
διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά
ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω
επιβεβαιώνονται
από
το
video
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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«Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση του εν λόγω θέματος εκ μέρους σας είναι ευπρόσδεκτη. Με σεβασμό.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 20:26 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 20:54

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.

513

3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 20:17

Δυστυχώς οι συνάδελφοι εξ ΑΣΣΥ κατάφεραν να γελοιοποιήσουν την διαβούλευση επί όλων των άρθρων που αφορούν το ΥΠΕΘΑ. Διαδικτυακή διαδήλωση λέγεται αυτό και όχι διαβούλευση. Κρίμα γιατί μια ύψιστη δημοκρατική διαδικασία ακυρώθηκε εν τοις πράγμασι
και το οποιοδήποτε σχόλιο θα καταστεί φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται για την ανατροπή αρχαιότητας αλλά ας ενημερωθούν ότι και σε άλλους συναδέλφους τους και μάλιστα Αξιωματικούς εκ διαγωνισμού σε κρίσιμους βαθμούς
υπήρξε ανατροπή στην επετηρίδα και ιεραρχική παραδοξότητα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και θα συνεχιστεί και αύριο με την
επιμήκυνση των ορίων ηλικίας στο Ν.2439/1996.



2 Μαρτίου 2022, 20:17

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 20:31

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
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την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 20:08

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 20:40

Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ,
μετα λύπης μου για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο
αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και
Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ.



2 Μαρτίου 2022, 19:09

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 19:25

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 19:40

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:33

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 19:24

Όπως είχε ειπωθεί πολλάκις, ήδη από τις αρχές του 2021 από τον καθ’ ύλην αρμόδιο, στο επόμενο νομοσχέδιο που θα αφορά τα στελέχη
των ένοπλων δυνάμεων, θα υπήρχε ¨διόρθωση¨ της ¨αδικίας¨ βαθμολογικής εξέλιξης των στρατιωτικών που εισήλθαν στις ένοπλες
δυνάμεις το 1991. Όπως διαπιστώνω δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους ανθρώπους που ζητάνε να υλοποιηθούν ότι ακριβώς ισχύει
και στους υπόλοιπους συναδέλφους τους, έως και την σειρά του 1990. Κατά την εισαγωγή τους στην σχολή γνώριζαν με ποια δεδομένα
θα σταδιοδρομήσουν και γι’ αυτό τον λόγο επέλεξαν να το κάνουν. Παρακαλώ για την εφαρμογή της ισονομίας.



2 Μαρτίου 2022, 19:54

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
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του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 19:54

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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2 Μαρτίου 2022, 19:18

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:40

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:30

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:01

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:49

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:49

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:46

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 19:51

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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2 Μαρτίου 2022, 19:53

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 19:08

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 23:33 |

Για ακόμη μια φορά δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση που να αφορά στην αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν το 91,92,93. Παρακαλούμε για την ίδια αντιμετώπιση με τους ΑΣΣΥ 90 καθώς δόθηκε λύση μόνο για την δική τους βαθμολογική
αποκατάσταση χωρίς να μεριμνά για τους αντίστοιχους ΑΣΣΥ 91,92,93 οι οποίοι υπάγονταν στον ίδιο εξελικτικό νόμο.



2 Μαρτίου 2022, 23:12

Αξιότιμε κύριε υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
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4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93 με τους ΑΣΣΥ 90 που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το
άρθρο 150 του Ν.4764/ 2020 στη βάση της άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος, καθότι οι εν λόγω Αξκοι καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.



2 Μαρτίου 2022, 23:02 |

Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
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υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Οι Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι βαθμοί (απόφοιτοι ΑΣΕΙ ή απόφοιτοι ΑΣΣΥ με πτυχίο ΑΕΙ) από 58 ετών θα ανέβουν στα 60 (με την
υπόθεση ότι μπήκαν στη Σχολή 18 ετών θα συμπληρώνουν 42 χρόνια εργασίας!!) ενώ οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι βαθμοί
(καταληκτικός βαθμός των αποφοίτων από ΑΣΣΥ) θα συνεχίσουν να αποστρατεύονται 56 ετών (θα πρέπει να έχουν καταταγεί 16 ετών
για
να
συμπληρώνουν
40
χρόνια
εργασίας).
Με το γεγονός ότι από το 2016 με τον «νόμο Κατρούγκαλου» άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και εξαρτάται από τα χρόνια
εργασίας θεωρώ αδικία την μη αύξηση του ορίου ηλικίας των Αντισμηνάρχων (ουσιαστικά των αποφοίτων ΑΣΣΥ).
Τα όρια ηλικίας επηρεάζουν πάρα πολύ και όσους μπήκαν στο στράτευμα με άλλους θεσμούς (ΕΠΥ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ κλπ χωρίς να γνωρίζω
λεπτομέρειες).
Οι εργαζόμενοι αυτοί κατατάχθηκαν σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν πολύ μικρότερη εξέλιξη. Αποτέλεσμα κινδυνεύουν να αποστρατεύονται
με
πολύ
λίγα
χρόνια
εργασίας.
Το παράξενο είναι ότι για τους ιερείς υπάρχει μια αύξηση του ορίου ηλικίας σε όλους τους βαθμούς!!
Φαίνεται ότι οι αλλαγές έχουν να κάνουν μόνο με τους προερχόμενους από ΑΣΕΙ (και όπως είπα και όσους έχουν πτυχίο ΑΕΙ αποφοίτους
ΑΣΣΥ). Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω μια και η συζήτηση και η γενική κατεύθυνση είναι τα σαράντα χρόνια εργασίας από όλους ως
προϋπόθεση για συνταξιοδότηση.
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Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
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μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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2 Μαρτίου 2022, 23:42 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



2 Μαρτίου 2022, 22:11

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



2 Μαρτίου 2022, 22:42

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93(τάξεις 1993, 1994, 1995), με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα
ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί
καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.
Υπενθυμίζεται ότι οι τάξεις από το 1992 και μετά εισήχθησαν με τον θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων, έναν θεσμό κοινωνικά αποδεκτό
από όλους καταγράφοντας σταδιακά υψηλές βάσεις εισαγωγής, αντίστοιχες και ανώτερες πολλών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Και «τιμωρούνται» με
βαθμολογική καθυστέρηση έναντι παλαιοτέρων τάξεων αντί να «ανταμειφθούν» κατά κάποιο τρόπο για το υψηλότερο γνωστικό επίπεδο. Το προαπαιτούμενο πτυχίου ΑΕΙ για την βαθμολογική εξέλιξη, αφενός δεν υπήρχε κατά την εισαγωγή των στελεχών αυτών των
τάξεων και αφετέρου όταν απαιτήθηκε τα περισσότερα στελέχη είχαν ήδη 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία και οικογενειακή κατάσταση
απαγορευτική ή δυσχεραίνουσα για εισαγωγή σε ΑΕΙ, πόσο μάλλον και για απόκτηση πτυχίου.



2 Μαρτίου 2022, 22:36 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



2 Μαρτίου 2022, 22:17 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ και 30 και πλέον μήνες, που δεν είναι άλλο από την αδιαφορία σας σε θέματα ιεραρχίας,
θέματα τα οποία βιώνουν τα στελέχη σας σε όλες τις υπηρεσίες και στα τρία σώματα. Οι συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 32 του
ν.4609/19, μπορεί σε σας και στους συμβούλους σας να φαντάζουν αμελητέες, αλλά καιρός είναι πια να καταλάβετε ότι πληγώνουν και
καταρρακώνουν
την
αξιοπρέπεια
των
στελεχών
σας.
Πότε επιτέλους έχετε σκοπό να επιδείξετε το στοιχειώδες πολιτικό ήθος και να εφαρμόσετε τις ίδιες σας τις δεσμεύσεις, να τιμήσετε
τους δικούς σας βαρυσήμαντους λόγους, λόγια και υποσχέσεις τα οποία σας οδήγησαν στους Κυβερνητικούς θώκους;;
Οριστική επίλυση εδώ και τώρα.



2 Μαρτίου 2022, 22:54 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλε-
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σμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 22:47

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 22:58 |

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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2 Μαρτίου 2022, 22:13 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



2 Μαρτίου 2022, 22:28 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93(τάξεις 1993, 1994, 1995), με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα
ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί
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καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.Σας υπενθυμίζω την καταστρατήγηση των όρων εξέλιξης και καταλυτικού βαθμού όπως αυτά περιγράφονταν από την εγκύκλιο εισαγωγής μας.
Αναστάσιος Νταουσιάνης
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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Μια ημέρα προ του πέρατος της εν λόγω διαβούλευσης, δεν είναι στόχος μου ένας απολογισμός των υπερτετρακοσίων σχολίων. Σίγουρα
όμως περνάει απ τη σκέψη μας τι έχουν κοινό όλοι αυτοί οι σχολιασμοί. Τι είναι δηλαδή τόσο ενδιαφέρον και κρίσιμο ώστε ο νομοθέτης
να μη μπορεί -ηθικά τουλάχιστον- να το αγνοήσει. Όχι μόνο, αλλά να το λάβει σοβαρά υπόψη νομοτεχνικά και νομοπροπαρασκευαστικά
ως
ο
ορισμός
εξάλλου
μιας
δημόσιας
διαβούλευσης.
Εν αρχή, η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19. Σε όλους τους τόνους από όλους τους πολιτικούς χώρους περιλαμβανομένου και
αυτού της σημερινής κυβέρνησης (όταν ήταν αντιπολίτευση) συμφωνούσαν απολύτως ότι αποτελεί μέγα σφάλμα που οδήγησε σε ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόβλημα τόσο θεμελιώδες, όσο και η έννοια της Πειθαρχίας για ένα στράτευμα. Και πρόβλημα που το δημιούργησε η ίδια η ηγεσία στη προσπάθεια να
ικανοποιήσει
ένα
υποσύνολο
σε
βάρος
όμως
-κατάφορατου
υπόλοιπου
συνόλου
των
ΑΣΣΥ.
Ποιο συγκεκριμένα και εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε πλήρως η από ετών ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών προκαλώντας ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές
μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει
στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει. Το πρόβλημα δεν
είναι ακαδημαϊκής ή φιλολογικής φύσης αλλά επηρεάζει άμεσα περί τους 2.400 θιγόμενους αξκούς που περιμένουν πάνω από 34 μήνες
την
διοικητική
τους
αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32!
Λεπτομερείς λύσεις έχουν ήδη κατατεθεί (και επαναλαμβάνονται σε διάφορα σχόλια στη διαβούλευση) αλλά και από τέσσερις επιστολές
που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών και όπως επιβεβαιώνεται και με το έγγραφο «ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).»
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και να επαναλάβω σε όσο δραματικό τόνο μου επιτρέπεται … «Κανένας παράγοντας του γινομένου
(Ιεραρχία Χ Πειθαρχία) συνυφασμένου με την έννοια του στρατεύματος, δεν μπορεί να μηδενιστεί και να περιμένουμε αποτέλεσμα
διάφορο του μηδενός.
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Κύριε Υπουργέ παρακαλούμε όπως δώσετε μια εφάπαξ λύση στο δίκαιο αίτημα
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93(τάξεις 1993, 1994, 1995), με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα
ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί
καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90
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Κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93(τάξεις 1993, 1994, 1995), με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα
ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί
καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
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τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Aξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως προκύπτει από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, παρόλο που γίνεται προσπάθεια διόρθωσης αστοχιών του ν.3883/10, δεν προβλεφθεί λύση στο μείζον ζήτημα της διασάλευσης της ιεραρχίας που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος
των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Κατόπιν αυτού, και για μία έμπρακτη ένδειξη κατανόησης της ηθικής πλευράς του θέματος, αλλά και υλοποίησης προσωπικών δεσμεύσεών
σας,
προτείνεται
όπως
εισαχθεί
στο
παρόν
Ν/Σ
η
εξής
διάταξη
σταδιοδρομικής
φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών.»

532



2 Μαρτίου 2022, 22:50 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Κάθε παρέμβαση στο νομικό πλαίσιο αναμόρφωσης των ορίων ηλικίας ,βρίσκεται μπροστά στο πρόβλημα της διαφορετικοτητας της
προέλευσης .Είναι ένα θέμα που το συναντάμε χρόνια αλλά θεωρώ ότι δεν απέχουμε αρκετά από την οριστική επίλυση του .Το υπό
διαβούλευση σχέδιο νόμου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93(τάξεις 1993, 1994, 1995), με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα
ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί
καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
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αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 21:23 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



2 Μαρτίου 2022, 21:15 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:56 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
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συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 21:24 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:19

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:24

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το
μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων
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αποφοίτων
ΑΣΣΥ.
Να μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί
όπως
το
συγκεκριμένο.
Ας γίνουν λοιπόν πράξεις οι τότε δεσμεύσεις.



2 Μαρτίου 2022, 21:21

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:06

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:11

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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2 Μαρτίου 2022, 21:56 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:34 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 21:29 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 11:23 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 11:49 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 10:13 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 10:48

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 10:22 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 10:42 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
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διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Από τον εξαιρετικά υπερβολικό αριθμό σχολίων (1186) που έχουν υποβληθεί για τα άρθρα 28-34 προκύπτει ότι υπολείπεται σε πολλά
σημεία η περαιτέρω νομική επεξεργασία των διατάξεων που ρυθμίζονται. Προτείνεται η απόσυρση των διατάξεων για ενδελεχή νομική
προπαρασκευή.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων
ΑΣΣΥ
των
Ενόπλων
Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται
από
το
VIDEO
της
βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης
σε
επισκέψεις
που
έλαβαν
χώρα
στο
γραφείο
του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
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τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Παρακαλουμε την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης της
πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη βάση
άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους
έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων
ΑΣΣΥ
των
Ενόπλων
Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται
από
το
VIDEO
της
βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης
σε
επισκέψεις
που
έλαβαν
χώρα
στο
γραφείο
του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘ.
Στο σχέδιο νόμου “………………………………………………………………”
Το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256), τροποποιείται ως
εξής:
“Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α` 219) ισχύουν και για τους
εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που
προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α` 160) και των μο- νιμοποιηθεισών εθελοντριών
του ν. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για
τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β` και γ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει
του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος
του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των
ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ` της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.”.



3 Μαρτίου 2022, 09:56

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
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Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο
28
Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
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Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Κύριε
Υφυπουργέ
Στο Άρθρο 3 του ν.2439/96, Βαθμοί και εξέλιξη Αξιωματικών, εξέλιξη ΑξιωματικώνΕιδικών Καταστάσεων, παράγραφος 10 : “Ο ανώτερος
βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοίτων Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλαδών των Ενόπλων Δυνάμεων,είναι
:
α.
Ταξίαρχου
ή
Αρχιπλοίαρχουοι
Αξιωματικοί
:
(1)
Υπηρεσίας
Γραφείου.
(2)
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους.
β.
Υποπλοίαρχου:
Οι
Αξιωματικοί
Υπηρεσίας
Γραφείου
Πληρωμάτων
Στόλου
γ. Ανθυποπλοίαρχου :Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς Πληρωμάτων Στόλου.”
Προτείνεται όπως στις περιπτώσεις β και γ (όπου και αναφέρονται μόνο οι βαθμοί του Πολεμικού Ναυτικού και όχι οι αντίστοιχοι του
Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ρητά αναφέρεται “και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (αρχή ισονομίας
άρθρο 28 του Συντάγματος)”, η απάλειψη του Υποπλοίαρχου στη β περίπτωση και αντίστοιχα του Ανθυποπλοίαρχου στην γ περίπτωση,
προκειμένου να αποφευχθεί η μη προαγωγή των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ ΜΟΝΟ τουΠ.Ν. (ενώ ταυτόχρονα οι αντίστοιχοι
Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν απρόσκοπτα να προάγονται.
Ευχαριστώ πολύ
Σημ.: Το παρόν σχόλιο υποβάλλετε εδώ καθόσον είναι το μοναδικό Άρθρο για διαβούλευση που γίνεται αναφορά στον Ν.2439/96 ώστε
και την ύστατη στιγμή να διορθωθούν αδικίες ετών.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Επειδή το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης (ΑΣΡ), επιδιώκει να
βελτιώσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά ζητήματα σταδιοδρομικής εξέλιξης στελεχών και να καταστήσει περισσότερο λειτουργικές και αποτελεσματικές τις τροποποιούμενες διατάξεις, αναπτύσσω παρακάτω σύντομο αιτιολογικό και προτείνω ανάλογη τροποποιητική ρύθμιση, ώστε να διορθωθεί ένα υφιστάμενο νομοθετικό παράδοξο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρου 5 του ν. 4494/17 παρέχεται η δυνατότητα στους Αξιωματικούς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, υπάγονται στις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του ν.2439/1996 και είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα, να εξαντλούν τον
σταδιοδρομικό τους βίο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο οι εν λόγω αξιωματικοί, κρίνονται για προαγωγή στον καταληκτικό τους βαθμό (Συνταγματάρχη και αντιστοίχων
των άλλων κλάδων των ΕΔ) με τη συμπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και, εφόσον κριθούν προακτέοι προάγονται στον επόμενο βαθμό.
Ωστόσο, ο νομοθέτης δεν έλαβε μέριμνα ώστε να αντιπαρέλθει το κώλυμα της κατάληψης από το όριο ηλικίας, το οποίο στο βαθμό του
Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) είναι το 56ο έτος. Συνεπώς, το όριο ηλικίας επενεργεί, και ουσιαστικά δεν επιτρέπει σε αυτή την
κατηγορία αξιωματικών να εξελιχθεί μέχρι τον προβλεπόμενο καταληκτικό βαθμό.
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Εφόσον στο παρόν σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στα όρια ηλικίας, προτείνεται η ακόλουθη τροποποίηση στην
παράγραφο 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/96, προς επίλυση του προαναφερθέντος ζητήματος:
17. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων
Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2)
έτη στον κατεχόμενο βαθμό (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4598/2019 Α’ 36). Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες, Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων
των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του
πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον
επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ανεξαρτήτως τυχόν κατάληψης από το όριο ηλικίας του άρθρου 21 παρ. 8 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών
οργανικών θέσεων. (Προστέθηκε με το άρθρο 4 ν. 4494/2017 Α’ 165)
(Αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ εξ ΑΣΣΥ υπαγόμενους στον ν. 2439/96, δίνεται δυνατότητα παραμονής έως τα 58, όπως αυτοί που τίθενται ΕΟΘ
μη πτυχιούχοι)
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.2 Μαρτίου
2022, 15:38 | V KΜόνιμος ΣύνδεσμοςΓια πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται
άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019,
καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
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αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96



3 Μαρτίου 2022, 07:32

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 07:07

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
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που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



3 Μαρτίου 2022, 07:30 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



3 Μαρτίου 2022, 07:40 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ και 30 και πλέον μήνες, που δεν είναι άλλο από την αδιαφορία σας σε θέματα ιεραρχίας,
θέματα τα οποία βιώνουν τα στελέχη σας σε όλες τις υπηρεσίες και στα τρία σώματα. Οι συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 32 του
ν.4609/19, μπορεί σε σας και στους συμβούλους σας να φαντάζουν αμελητέες, αλλά καιρός είναι πια να καταλάβετε ότι πληγώνουν και
καταρρακώνουν
την
αξιοπρέπεια
των
στελεχών
σας.
Πότε επιτέλους έχετε σκοπό να επιδείξετε το στοιχειώδες πολιτικό ήθος και να εφαρμόσετε τις ίδιες σας τις δεσμεύσεις, να τιμήσετε
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τους δικούς σας βαρυσήμαντους λόγους, λόγια και υποσχέσεις τα οποία σας οδήγησαν στους Κυβερνητικούς θώκους;;
Οριστική επίλυση εδώ και τώρα.



3 Μαρτίου 2022, 07:18

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
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Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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ΠΡΟΤΑΣΗ
Με το προφανές ότι κάθε νομοθετική ρύθμιση σχεδιάζεται με σκοπό να θεραπεύσει ή να εναρμονίσει μια κατάσταση με τα σημερινά
δεδομένα, η παρούσα νομοθετική ρύθμιση αποδεικνύει ότι κινείται στα όρια του παραλόγου, όσον αφορά τα όρια ηλικίας αποστρατείας
των
αξιωματικών
των
ενόπλων
δυνάμεων.
Το πρώτο οξύμωρο ,σε σχέση με τα όρια ηλικίας αποστρατείας στελεχών των ενόπλων δυνάμεων είναι ότι στο άρθρο 32 παράγραφος 2
του ν.δ 445/74 αναφέρει ότι το όριο ηλικίας αποστρατείας του ανθυπασπιστή είναι 54 έτη ενώ του σημαιοφόρου τα 53 έτη, δηλαδή
ανθυπασπιστής κατηγορίας ΕΜΘ που προήχθη σε σημαιοφόρο σε ηλικία 53 ετών αποστρατεύεται εντός μήνα από την προαγωγή του
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ενώ
αν
ήταν
μη
προακτέος
θα
αποστρατευόταν
στην
ηλικία
των
54
!
Το επόμενο είναι ότι αφού αυξήθηκε κατά δύο (2) έτη το όριο ηλικίας στον βαθμό του ταξιάρχου και του συνταγματάρχη, από 59 στα 61
και από 58 στα 60 αντίστοιχα, αντί να ακολουθήσουν αναλογικά και οι βαθμοί των κατωτέρων αξιωματικών σε αύξηση των ορίων ηλικίας
κατά δύο (2) έτη, παρέμειναν στο ίδιο όριο ηλικίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 2439/96.
Επίσης όπως είναι γνωστό, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ανήκουν σε «ειδικό μισθολόγιο» και η απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών , όπως προβλέπει ο νομοθέτης για τις
υπόλοιπες
κατηγορίες
δημοσίων
λειτουργών
και
δημοσίων
υπαλλήλων.
Ο νομοθέτης προέβλεψε όμως για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που θα αποκτήσουν πτυχίο ΑΕΙ, όσοι προέρχονται από την κατηγορία ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ , να μετατάσσονται στην κατηγορία των προερχόμενων από ΑΣΣΥ και οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ να μετατάσσονται
σε κατηγορία προερχόμενων από ΑΣΕΙ (ειρήσθω εν παρόδω ότι στο πολεμικό ναυτικό μετάταξη από ΑΣΣΥ σε ΑΣΕΙ δεν έχει γίνει ποτέ, και
όχι γιατί δεν υπάρχουν υπαξιωματικοί ΑΣΣΥ που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ που να αντιστοιχεί σε ειδικότητες αξιωματικών).
Για τους αξιωματικούς κατηγορίας ΑΣΣΥ υπάρχει η ελάχιστη ηθική αμοιβή, αυτής της προαγωγής στον καταληκτικό βαθμό του συνταγματάρχη και ομοίων βαθμών αλλά με το παρόν νομοθέτημα καταργεί και αυτό, την ελάχιστη ηθική αμοιβή στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ
με συναφές αντικείμενο σπουδών ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίοι αντί να είναι παράδειγμα προς μίμηση, διότι επέλεξαν
την δύσκολη ατραπό της γνωστικής και εκπαιδευτικής εξέλιξής τους, όπου τους καθιστά χρήσιμους και ωφέλιμους προς την υπηρεσία,
και να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε όριο ηλικίας έως τον καταληκτικό βαθμό του συνταγματάρχη, αντίθετα τους «επιβραβεύει» με την
αποστρατεία.
Εδώ ο νομοθέτης βρίσκεται σε σύγχυση διότι τί επιθυμεί, να φτάνουν τα στελέχη που είναι κάτοχοι πτυχίου στον καταληκτικό βαθμό ή
να
ακυρώνει
την
προηγούμενη
βούλησή
του
με
το
όριο
ηλικίας:
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο νομοθέτης αντί να θεραπεύσει ένα πρόβλημα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα που καταρρακώνουν το
ηθικό
των
στελεχών
των
ενόπλων
δυνάμεων
και
αισθάνονται
απαξιωμένοι.
Ειδικότερα για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ κατόχους πτυχίου προτείνω την κατωτέρω τροποποιητική πρόταση:
» AΡΘΡΟ 16 Ν. 2439/96
17. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων
Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2)
έτη στον κατεχόμενο βαθμό (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4598/2019 Α’ 36). Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες, Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων
των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του
πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον
επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ανεξαρτήτως τυχόν κατάληψης από το όριο ηλικίας του άρθρου 21 παρ. 8 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών
οργανικών θέσεων. (Προστέθηκε με το άρθρο 4 ν. 4494/2017 Α’ 165)»



3 Μαρτίου 2022, 06:48 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 01:59

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 01:24 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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3 Μαρτίου 2022, 01:45 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ
για
τ
ην άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από τη δημιουργία
του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



3 Μαρτίου 2022, 00:37

ΑΡΘΡΟ
32
ν.4609/19
Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων.2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32
λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-52017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως
κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και
ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου
να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη
δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που
δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του
κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο
του.4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση:
στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω. Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
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γίνει.5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων
Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



3 Μαρτίου 2022, 00:41 |

Γιατί πρέπει να αυξηθούν τα όρια των Σχών του Ν. 2439/96 κατά δύο έτη, ενώ ήδη στις φετινές κρίσεις έχουν καταληφθεί από το όριο
ηλικίας; Αποτελεί φωτογραφική διάταξη, πρέπει να αποσυρθεί και να μην ισχύσει στις κρίσεις του Μαρτίου.



3 Μαρτίου 2022, 00:26

Παρακαλώ να εφαρμοστεί η εγκυκλιος εισαγωγής κάθε χρονιάς στις στρατιωτικές σχολές . Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται σε εγκυκλιο
εισαγωγής ΑΣΣΥ 1993 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν φοιτω σε πανεπιστημιο ή αν φοιτώ να κάνω διαγραφή και μετά από 17 χρόνια
Ν3883/2010
να
απαιτείται
πτυχίο
για
να
έχω
καταπληκτικό
βαθμό
Συνταγματάρχη
Παρακαλώ και για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 15:05 |

Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεται την δυνατότητα ως απλοί πολίτες, να σχολιάσουμε άρθρα του υπόψιν Ν/Σ
που
προωθείται
για
ψήφιση
από
τη
ΒτΕ.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας από την ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από το σχεδόν 40% του Ελληνικού
Λαού στις 07/07/2019, διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι στα υπόψιν άρθρα του ΥΠΕΘΑ, που εμπεριέχονται στο παρόν Σ/Ν του ΥΠ. ΕΣ.,
δεν έχει προβλεφθεί καμιά διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών ΑΣΣΥ και δεν
είναι άλλο από το άρθρο 32 του ν.4609/19. Τρία χρόνια τώρα με κυβέρνηση ΝΔ, χωρίς η κυβερνητική πολιτική να επηρεάζεται από τη
συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα , όπως συνέβαινε την περίοδο 2015-2019, δεν έχει επέλθει καμία πρόοδος στο θέμα αυτό.
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟α
͟ ͟ξί͟ ͟ζε͟ ι͟ ͟ ν͟ ͟α͟ θ
͟ ͟υ͟μη
͟ ͟θ͟ο͟ύ͟με͟ ͟ τ͟ α
͟ ͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ͟ς ͟
:
1/. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ.2/. Όταν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ημέρα ψήφισης του ν.4609/19 στη ΒτΕ, καταψήφισε το
άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (βλ. σχετ.: Φ.
454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
► (βλ. εδώ : https://armyvoice.gr/2019/04/nomoschedio-ypetha-omovrontia-pyron-apo-assy-gia-epistoli-emth/ ) .Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν τότε από το βήμα της ολομέλειας της ΒτΕ οι αξιότιμοι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ κ.κ Α. Δαβάκης &
Α. Καββαδάς, ενώ ο κύριος Β. Κικίλιας που ήταν τότε ο αγορητής εκ μέρους της ΝΔ και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε
ότι
η
ΝΔ
ως
κυβέρνηση
θα
καταργήσει
όλο
το
Ν/Σ.
͟
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟π
͟ ρ
͟ ͟ο͟ς͟ ε͟ π
͟ ί͟ ͟ρ͟ρ͟ωσ
͟ ͟η͟ τ͟ ω
͟ ν͟ ͟ π
͟ ρ
͟ ο
͟ ͟α͟ν͟α͟φε͟ ρ͟ ͟θέ͟ ν͟ ͟τω
͟ ν͟ ͟ θ
͟ ͟υ͟μ͟ί͟ζω
͟ ͟ τ͟ ͟α͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ς͟ ͟ :͟ ͟ ►
͟ ► α). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Β. Κικίλιας είχε αναφέρει συγκεκριμένα στο 25: 50″ σημείο της ομιλίας του:
► ► β). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Δαβάκης είχε αναφέρει κατά την ομιλία του :
► ► γ). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς ο οποίος τυγχάνει και ο ίδιος απόφοιτος ΑΣΣΥ (33ης σειράς ΣΤΥΑ) και γνωρίζει άριστα
τα
θέματα
των
στελεχών
ΑΣΣΥ,
είχε
αναφέρει
τότε
κατά
την
ομιλία
του
στο
Κοινοβούλιο
:
.
► ► Σημειωτέον, ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς στις 22/02/2021 είχε συνάντηση με τον ΥΕΘΑ κο Ν. Παναγιωτόπουλο και
μεταξύ άλλων θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και το ζήτημα για το άρθρο 32 του ν. 4609/19.
(βλ. εδώ : ► ► https://sastya.gr/index.php/new/item/1420-oi-apofoitoi-assy-perimenoun-ti-dikaiosi-gia-to-arthro-32 )Συναφώς επισημαίνεται ακόμη και το εξής: Ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο αξιότιμος βουλευτής Κος Χ. Καραγιαννίδης Βουλευτής Δράμας, κατά ψήφιση
του ν.4609/19, κλείνοντας την ομιλία του στα τελευταία λεπτά πριν την ψηφοφορία, αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί
και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ προκειμένου να βρεθεί λύση.Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της 18/04/2019-ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)-Δ΄ Σύνοδος-ΡΙΓ’-Συνεδρίαση
Ολομέλειας
18/04/2019
ΡΙΓ’
και
από
τα
Πρακτικά
της
ΒτΕ.
► α). ( ► βίντεο βλ. εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#e9d57d95-2deb-4dba8129-aa3400a79722 )
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►
β).
(
►
πρακτικά
βλ.
εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a09f4c564609d/es20190418.pdf )3/. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε
λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της
ιεραρχικής
διασάλευσης.
Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.4/. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει
τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
και
στο
έγγραφο
του
ΓΕΕΘΑ
που
έχει
μνημονευθεί
ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ ΑΣΣΥ και Αξκών εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι
που
παραπέμπει
στην
απόλυτη
Ιεραρχική
παραδοξότητα.
Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.5/. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό
Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της ΒτΕ τα
οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι
περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!Κλείνοντας, παραθέτω ως εικόνα το τι είχε ψηφίσει η ΝΔ και τα λοιπά κόμματα του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο άρθρο 32:
(
►
►
βλ.
εδώ
: https://prnt.sc/0qXAscGG3-HL )
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Με
εκτίμηση,
Απόφοιτος ΑΣΣΥ



3 Μαρτίου 2022, 15:51 |

Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεται την δυνατότητα ως απλοί πολίτες, να σχολιάσουμε άρθρα του υπόψιν Ν/Σ
που
προωθείται
για
ψήφιση
από
τη
ΒτΕ.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας από την ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από το σχεδόν 40% του Ελληνικού
Λαού στις 07/07/2019, διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι στα υπόψιν άρθρα του ΥΠΕΘΑ, που εμπεριέχονται στο παρόν Σ/Ν του ΥΠ. ΕΣ.,
δεν έχει προβλεφθεί καμιά διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών ΑΣΣΥ και δεν
είναι άλλο από το άρθρο 32 του ν.4609/19. Τρία χρόνια τώρα με κυβέρνηση ΝΔ, χωρίς η κυβερνητική πολιτική να επηρεάζεται από τη
συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα , όπως συνέβαινε την περίοδο 2015-2019, δεν έχει επέλθει καμία πρόοδος στο θέμα αυτό.
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟α
͟ ͟ξί͟ ͟ζε͟ ι͟ ͟ ν͟ ͟α͟ θ
͟ ͟υ͟μη
͟ ͟θ͟ο͟ύ͟με͟ ͟ τ͟ α
͟ ͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ͟ς ͟
:
1/. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ.2/. Όταν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ημέρα ψήφισης του ν.4609/19 στη ΒτΕ, καταψήφισε το
άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (βλ. σχετ.: Φ.
454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
► (βλ. εδώ : https://armyvoice.gr/2019/04/nomoschedio-ypetha-omovrontia-pyron-apo-assy-gia-epistoli-emth/ ) .Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν τότε από το βήμα της ολομέλειας της ΒτΕ οι αξιότιμοι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ κ.κ Α. Δαβάκης &
Α. Καββαδάς, ενώ ο κύριος Β. Κικίλιας που ήταν τότε ο αγορητής εκ μέρους της ΝΔ και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε
ότι
η
ΝΔ
ως
κυβέρνηση
θα
καταργήσει
όλο
το
Ν/Σ.
͟
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟π
͟ ρ
͟ ͟ο͟ς͟ ε͟ π
͟ ί͟ ͟ρ͟ρ͟ωσ
͟ ͟η͟ τ͟ ω
͟ ν͟ ͟ π
͟ ρ
͟ ο
͟ ͟α͟ν͟α͟φε͟ ρ͟ ͟θέ͟ ν͟ ͟τω
͟ ν͟ ͟ θ
͟ ͟υ͟μ͟ί͟ζω
͟ ͟ τ͟ ͟α͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ς͟ ͟ :͟ ͟ ►
͟ ► α). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Β. Κικίλιας είχε αναφέρει συγκεκριμένα στο 25: 50″ σημείο της ομιλίας του:
► ► β). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Δαβάκης είχε αναφέρει κατά την ομιλία του :
► ► γ). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς ο οποίος τυγχάνει και ο ίδιος απόφοιτος ΑΣΣΥ (33ης σειράς ΣΤΥΑ) και γνωρίζει άριστα
τα
θέματα
των
στελεχών
ΑΣΣΥ,
είχε
αναφέρει
τότε
κατά
την
ομιλία
του
στο
Κοινοβούλιο
:
.
► ► Σημειωτέον, ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς στις 22/02/2021 είχε συνάντηση με τον ΥΕΘΑ κο Ν. Παναγιωτόπουλο και
μεταξύ άλλων θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και το ζήτημα για το άρθρο 32 του ν. 4609/19.
(βλ. εδώ : ► ► https://sastya.gr/index.php/new/item/1420-oi-apofoitoi-assy-perimenoun-ti-dikaiosi-gia-to-arthro-32 )Συναφώς επισημαίνεται ακόμη και το εξής: Ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο αξιότιμος βουλευτής Κος Χ. Καραγιαννίδης Βουλευτής Δράμας, κατά ψήφιση
του ν.4609/19, κλείνοντας την ομιλία του στα τελευταία λεπτά πριν την ψηφοφορία, αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί
και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ προκειμένου να βρεθεί λύση.Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της 18/04/2019-ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)-Δ΄ Σύνοδος-ΡΙΓ’-Συνεδρίαση
Ολομέλειας
18/04/2019
ΡΙΓ’
και
από
τα
Πρακτικά
της
ΒτΕ.
► α). ( ► βίντεο βλ. εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#e9d57d95-2deb-4dba8129-aa3400a79722 )
►
β).
(
►
πρακτικά
βλ.
εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a09f4c564609d/es20190418.pdf )3/. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε
λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της
ιεραρχικής
διασάλευσης.
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Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.4/. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει
τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
και
στο
έγγραφο
του
ΓΕΕΘΑ
που
έχει
μνημονευθεί
ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ ΑΣΣΥ και Αξκών εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι
που
παραπέμπει
στην
απόλυτη
Ιεραρχική
παραδοξότητα.
Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.5/. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό
Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της ΒτΕ τα
οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι
περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!Κλείνοντας, παραθέτω ως εικόνα το τι είχε ψηφίσει η ΝΔ και τα λοιπά κόμματα του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο άρθρο 32:
(
►
►
βλ.
εδώ
: https://prnt.sc/0qXAscGG3-HL )
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Με
εκτίμηση,
Απόφοιτος ΑΣΣΥ
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Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεται την δυνατότητα ως απλοί πολίτες, να σχολιάσουμε άρθρα του υπόψιν Ν/Σ
που
προωθείται
για
ψήφιση
από
τη
ΒτΕ.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας από την ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από το σχεδόν 40% του Ελληνικού
Λαού στις 07/07/2019, διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι στα υπόψιν άρθρα του ΥΠΕΘΑ, που εμπεριέχονται στο παρόν Σ/Ν του ΥΠ. ΕΣ.,
δεν έχει προβλεφθεί καμιά διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών ΑΣΣΥ και δεν
είναι άλλο από το άρθρο 32 του ν.4609/19. Τρία χρόνια τώρα με κυβέρνηση ΝΔ, χωρίς η κυβερνητική πολιτική να επηρεάζεται από τη
συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα , όπως συνέβαινε την περίοδο 2015-2019, δεν έχει επέλθει καμία πρόοδος στο θέμα αυτό.
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟α
͟ ͟ξί͟ ͟ζε͟ ι͟ ͟ ν͟ ͟α͟ θ
͟ ͟υ͟μη
͟ ͟θ͟ο͟ύ͟με͟ ͟ τ͟ α
͟ ͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ͟ς ͟
:
1/. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ.2/. Όταν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ημέρα ψήφισης του ν.4609/19 στη ΒτΕ, καταψήφισε το
άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (βλ. σχετ.: Φ.
454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
► (βλ. εδώ : https://armyvoice.gr/2019/04/nomoschedio-ypetha-omovrontia-pyron-apo-assy-gia-epistoli-emth/ ) .Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν τότε από το βήμα της ολομέλειας της ΒτΕ οι αξιότιμοι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ κ.κ Α. Δαβάκης &
Α. Καββαδάς, ενώ ο κύριος Β. Κικίλιας που ήταν τότε ο αγορητής εκ μέρους της ΝΔ και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε
ότι
η
ΝΔ
ως
κυβέρνηση
θα
καταργήσει
όλο
το
Ν/Σ.
͟
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͟ ͟π
͟ ρ
͟ ͟ο͟ς͟ ε͟ π
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͟ ς͟ ͟ :͟ ͟ ►
͟ ► α). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Β. Κικίλιας είχε αναφέρει συγκεκριμένα στο 25: 50″ σημείο της ομιλίας του:
► ► β). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Δαβάκης είχε αναφέρει κατά την ομιλία του :
► ► γ). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς ο οποίος τυγχάνει και ο ίδιος απόφοιτος ΑΣΣΥ (33ης σειράς ΣΤΥΑ) και γνωρίζει άριστα
τα
θέματα
των
στελεχών
ΑΣΣΥ,
είχε
αναφέρει
τότε
κατά
την
ομιλία
του
στο
Κοινοβούλιο
:
.
► ► Σημειωτέον, ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς στις 22/02/2021 είχε συνάντηση με τον ΥΕΘΑ κο Ν. Παναγιωτόπουλο και
μεταξύ άλλων θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και το ζήτημα για το άρθρο 32 του ν. 4609/19.
(βλ. εδώ : ► ► https://sastya.gr/index.php/new/item/1420-oi-apofoitoi-assy-perimenoun-ti-dikaiosi-gia-to-arthro-32 )Συναφώς επισημαίνεται ακόμη και το εξής: Ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο αξιότιμος βουλευτής Κος Χ. Καραγιαννίδης Βουλευτής Δράμας, κατά ψήφιση
του ν.4609/19, κλείνοντας την ομιλία του στα τελευταία λεπτά πριν την ψηφοφορία, αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί
και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ προκειμένου να βρεθεί λύση.Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της 18/04/2019-ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)-Δ΄ Σύνοδος-ΡΙΓ’-Συνεδρίαση
Ολομέλειας
18/04/2019
ΡΙΓ’
και
από
τα
Πρακτικά
της
ΒτΕ.
► α). ( ► βίντεο βλ. εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#e9d57d95-2deb-4dba8129-aa3400a79722 )
►
β).
(
►
πρακτικά
βλ.
εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a09f4c564609d/es20190418.pdf )3/. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε
λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της
ιεραρχικής
διασάλευσης.
Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.4/. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει
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τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
και
στο
έγγραφο
του
ΓΕΕΘΑ
που
έχει
μνημονευθεί
ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ ΑΣΣΥ και Αξκών εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι
που
παραπέμπει
στην
απόλυτη
Ιεραρχική
παραδοξότητα.
Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.5/. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό
Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της ΒτΕ τα
οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι
περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!Κλείνοντας, παραθέτω ως εικόνα το τι είχε ψηφίσει η ΝΔ και τα λοιπά κόμματα του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο άρθρο 32:
(
►
►
βλ.
εδώ
: https://prnt.sc/0qXAscGG3-HL )
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Με
εκτίμηση,
Απόφοιτος ΑΣΣΥ
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256), τροποποιείται ως
εξής:
“Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α` 219) ισχύουν και για τους
εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που
προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α` 160) και των μο- νιμοποιηθεισών εθελοντριών
του ν. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για
τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β` και γ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει
του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος
του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των
ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ` της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.”.Τα περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών ΑΣΣΥ, των αξιωματικών που προέρχονται δηλαδή από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, συντριπτικά ρυθμίζονταν από τα άρθρα 3 & 5 επ.
του ν. 2439/ 1996 μέχρι το έτος 2010. Με την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν, σύμφωνα με τις τελικές
διατάξεις του νόμου (άρθρο 91), και τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται πλέον από το ν. 3883/2010, ισχύουν δε δυσμενέστερες διατάξεις
για την προαγωγή τους, καθόσον αυξάνεται ο χρόνος προαγωγής των υπολοχαγών, λοχαγών, ταγματαρχών και αντισυνταγματαρχών
εφόσον κατά δύο (2), τέσσερα (4), δύο (2) και ένα (1) έτη αντίστοιχα, ενώ απωλέσθη ο καταληκτικός Βαθμός του Συνταγματάρχη (και
αντίστοιχων ΕΔ) για όσα στελέχη δεν διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ, καταρρίπτοντας έτσι τις τότε προκηρύξεις εισαγωγής τους στις ΑΣΣΥ. Με το
άρθρο 37 του ν. 4494/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του νόμου 4764/20, ο νομοθετης επανέφερε τις σχετικές ρυθμίσεις
του ν. 2439/1996 μόνο για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ, καθώς και αυτούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων
εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και εθελοντριών του ν. 705/1977, που συμπλήρωναν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας μέχρι την 31-122015, δηλαδή καλύπτει τους καταταγέντες το έτος 1990 και προγενέστερα. Η ρύθμιση αυτή δημιούργησε άνισους όρους εξέλιξης μεταξύ

560

των αξιωματικών των παραπάνω κατηγοριών της ίδιας προέλευσης ΑΣΣΥ, αφού οι καταταγέντες μέχρι το έτος 1990 (Τάξεις 92), εφεξής
αποκτούν πλέον τον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη ενόψει αποστρατείας, στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ενώ ενδεικτικά
πέραν άλλων ευεργετημάτων προάγονται ως ανώτεροι Αξκοί τουλάχιστον κατά τέσσερα (4) έτη νωρίτερα των υπολοίπων που εισήχθησαν μεταγενέστερα. Η ρύθμιση αρχικά καθίσταται δυσμενής σε σχέση με αυτούς που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1992, γιατί και αυτοί
έναντι του νόμου 3865/2010, στο ΠΔ 169/2007 μνημονεύονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι, ενώ διέπονται συνταξιοδοτικά από τις ίδιες
διατάξεις του εν λόγω νόμου 3865/10. Ομοίως δυσμενής όμως και για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1993 (Τάξεις
95). Το έτος 1993 εισήχθησαν στις Παραγωγικές Σχολές των Υπαξιωματικών σπουδαστές το μήνα Μάιο και το μήνα Οκτώβριο – Νοέμβριο. Εκ των μεν πρώτων του Μαΐου, ένας μεγάλος αριθμός στελεχών, ίσος με τα ⅖ του συνόλου των εισακτέων στις ΑΣΣΥ το ακαδημαϊκό
έτος 1993, επελέγησαν στο όπλο του Στρατού Ξηράς και ενώ αποφοίτησαν της οικείας στρατιωτικής σχολής ενωρίτερα, πλέον λογίζονται
και εξελίσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα ως ενιαία τάξη, ήτοι ως καταταγέντες με τη σειρά του έτους 1992, δηλαδή
ακολουθώντας την προηγούμενη σειρά κατάταξης. Όλοι οι υπόλοιποι παρέμειναν κατ’ αναλογία της σειράς κατάταξης ΑΣΣΥ 1993, ακόμα
και στην περίπτωση που αυτοί κατατάχθηκαν την ίδια ημέρα με τους προηγούμενους. Τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση των αξιωματικών ΑΣΣΥ, που κατατάχθηκαν από 1-1-1991 μέχρι 31-12-1992, όσο και η συναφής ειδική μεταχείριση των αξιωματικών ΑΣΣΥ κατάταξης
μέχρι 31.12.1993, δεν έχει εμφανές – εύλογο κριτήριο και παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης. Για την
αποκατάσταση της αδικίας προτείνεται η επέκταση της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2439/1996 στους Αξιωματικούς
προέλευσης ΑΣΣΥ καταταγέντες τα έτη 1991 – 1992 και ευλογώς συνολικά για τους Αξκούς ΑΣΣΥ καταταγέντες το έτος 1993 (Τάξεις 93 –
94 – 95), οι οποίο μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα συγκρινομενοί με τους ωφελούμενους
εκ της πρόσφατης ρυθμίσεως συναδέλφους τους, καθώς εισήχθησαν με πανελλήνιες εξετάσεις αντί απευθείας προκηρύξεων.Με την
προτεινόμενη διάταξη ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα των υπόψη αξιωματικών ΑΣΣΥ, ώστε όλοι, οι λογιζόμενοι εις στο παρελθόν ως
παλαιοί ασφαλισμένοι και κατ’ αναλογία οι αδιαίρετα προσκολημενοί σε αυτούς, Αξιωματικοί του επόμενου έτους κατάταξης στο σύνολό τους ( ως ενιαία τάξη) , να εξελίσσονται πλέον με τους ίδιους όρους, ενώ αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος όσων έχουν καταταγεί
τα έτη 1991, 1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους Ε ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.
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Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τουςΕ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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των
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λύση
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φορά)
στο
φλέγον
ζήτημα
της
βαθμολογικής
αποκατάστασης
των
ΑΣΣΥ
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1991.
Ζήτημα
για
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εσείς
ο
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έχετε
δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε
κ.
Υπουργέ
όπως
αναθεωρήσετε
και
τελικά
προσθέσετε
στο
παρόν
σ/ν
άρθρο
που
θα
επιλύει
το
ανωτέρω
αναφερθέν
πρόβλημα
(όμοιο
με
το
άρθρο
των
ΑΣΣΥ
1990).
Τέλος
να
τονιστεί
ότι
το
μεταίχμιο
της
ιεραρχικής
εξέλιξης
των
ΑΣΣΥ
1991,
έχει
παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους Αξιωματικούς Ε ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά
ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.
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3 Μαρτίου 2022, 12:57 | ΠΠαρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους Ε ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα
ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί
καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.
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Αξιότιμε κ Υπουργέ
Παρακαλώ για την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης που επήλθε με την εφαρμογή του άρθρου 23 παρ.Ε του ν.3883/10 για να
αποκατασταθεί η ιεραρχική ομαλότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις
Με
Δημήτριος Ιωαννίδης
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
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Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
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υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τουςΕ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.
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Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.

565

4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Κύριε
Υφυπουργέ
Στο Άρθρο 3 του ν.2439/96, Βαθμοί και εξέλιξη Αξιωματικών, εξέλιξη ΑξιωματικώνΕιδικών Καταστάσεων, παράγραφος 10 : “Ο ανώτερος
βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοίτων Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλαδών των Ενόπλων Δυνάμεων,είναι
:
α.
Ταξίαρχου
ή
Αρχιπλοίαρχουοι
Αξιωματικοί
:
(1)
Υπηρεσίας
Γραφείου.
(2)
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους.
β.
Υποπλοίαρχου:
Οι
Αξιωματικοί
Υπηρεσίας
Γραφείου
Πληρωμάτων
Στόλου
γ. Ανθυποπλοίαρχου :Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς Πληρωμάτων Στόλου.”Προτείνεται όπως στις περιπτώσεις β και γ (όπου και αναφέρονται μόνο οι βαθμοί του Πολεμικού Ναυτικού και όχι οι αντίστοιχοι του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ρητά
αναφέρεται “και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (αρχή ισονομίας άρθρο 28 του Συντάγματος)”, η απάλειψη του Υποπλοίαρ-
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χου στη β περίπτωση και αντίστοιχα του Ανθυποπλοίαρχου στην γ περίπτωση, προκειμένου να αποφευχθεί η μη προαγωγή των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ ΜΟΝΟ τουΠ.Ν. (ενώ ταυτόχρονα οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής
Αεροπορίας συνεχίζουν απρόσκοπτα να προάγονται.Ευχαριστώ πολύΣημ.: Το παρόν σχόλιο υποβάλλετε εδώ καθόσον είναι το μοναδικό
Άρθρο για διαβούλευση που γίνεται αναφορά στον Ν.2439/96 ώστε και την ύστατη στιγμή να διορθωθούν αδικίες ετών.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας.
Με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχει αρθεί μια αδικία εις βάρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1991, παρά τις δηλώσεις σας στη ΒτΕ, γι΄αυτό
προτείνω
το
παρακάτω:
Να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου 18 του
Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες
του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.Τα παραπάνω αφορούν απόφοιτους ΣΜΥ, ΣΜΥΝ και ΣΤΥΑ που κατατάχθηκαν το 1991.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 13:39 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.3 Μαρτίου 2022, 12:48 | ΑΝΤΩΝΗΣΜόνιμος ΣύνδεσμοςΤο άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165 ),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256), τροποποιείται ως εξής:“Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11
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πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α` 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των
μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α` 160) και των μο- νιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι
συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β` και γ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού
πέρα από τα δεκατρία έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν
δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους
αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των
μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής
υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής
Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ` της παρ. 8 του
άρθρου 3 του ν. 2439/1996.”.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤα περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών ΑΣΣΥ, των αξιωματικών που προέρχονται δηλαδή από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, συντριπτικά ρυθμίζονταν από τα άρθρα 3 & 5 επ. του ν. 2439/
1996 μέχρι το έτος 2010. Με την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν, σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις
του νόμου (άρθρο 91), και τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται πλέον από το ν. 3883/2010, ισχύουν δε δυσμενέστερες διατάξεις για την
προαγωγή τους, καθόσον αυξάνεται ο χρόνος προαγωγής των υπολοχαγών, λοχαγών, ταγματαρχών και αντισυνταγματαρχών εφόσον
κατά δύο (2), τέσσερα (4), δύο (2) και ένα (1) έτη αντίστοιχα, ενώ απωλέσθη ο καταληκτικός Βαθμός του Συνταγματάρχη (και αντίστοιχων
ΕΔ) για όσα στελέχη δεν διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ, καταρρίπτοντας έτσι τις τότε προκηρύξεις εισαγωγής τους στις ΑΣΣΥ. Με το άρθρο 37 του
ν. 4494/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του νόμου 4764/20, ο νομοθετης επανέφερε τις σχετικές ρυθμίσεις του ν.
2439/1996 μόνο για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ, καθώς και αυτούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών
του ν.δ. 445/1974 και εθελοντριών του ν. 705/1977, που συμπλήρωναν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2015, δηλαδή
καλύπτει τους καταταγέντες το έτος 1990 και προγενέστερα. Η ρύθμιση αυτή δημιούργησε άνισους όρους εξέλιξης μεταξύ των αξιωματικών των παραπάνω κατηγοριών της ίδιας προέλευσης ΑΣΣΥ, αφού οι καταταγέντες μέχρι το έτος 1990 (Τάξεις 92), εφεξής αποκτούν
πλέον τον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη ενόψει αποστρατείας, στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ενώ ενδεικτικά πέραν
άλλων ευεργετημάτων προάγονται ως ανώτεροι Αξκοί τουλάχιστον κατά τέσσερα (4) έτη νωρίτερα των υπολοίπων που εισήχθησαν
μεταγενέστερα. Η ρύθμιση αρχικά καθίσταται δυσμενής σε σχέση με αυτούς που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1992, γιατί και αυτοί
έναντι του νόμου 3865/2010, στο ΠΔ 169/2007 μνημονεύονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι, ενώ διέπονται συνταξιοδοτικά από τις ίδιες
διατάξεις του εν λόγω νόμου 3865/10. Ομοίως δυσμενής όμως και για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1993 (Τάξεις
95). Το έτος 1993 εισήχθησαν στις Παραγωγικές Σχολές των Υπαξιωματικών σπουδαστές το μήνα Μάιο και το μήνα Οκτώβριο – Νοέμβριο. Εκ των μεν πρώτων του Μαΐου, ένας μεγάλος αριθμός στελεχών, ίσος με τα ⅖ του συνόλου των εισακτέων στις ΑΣΣΥ το ακαδημαϊκό
έτος 1993, επελέγησαν στο όπλο του Στρατού Ξηράς και ενώ αποφοίτησαν της οικείας στρατιωτικής σχολής ενωρίτερα, πλέον λογίζονται
και εξελίσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα ως ενιαία τάξη, ήτοι ως καταταγέντες με τη σειρά του έτους 1992, δηλαδή
ακολουθώντας την προηγούμενη σειρά κατάταξης. Όλοι οι υπόλοιποι παρέμειναν κατ’ αναλογία της σειράς κατάταξης ΑΣΣΥ 1993, ακόμα
και στην περίπτωση που αυτοί κατατάχθηκαν την ίδια ημέρα με τους προηγούμενους. Τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση των αξιωματικών ΑΣΣΥ, που κατατάχθηκαν από 1-1-1991 μέχρι 31-12-1992, όσο και η συναφής ειδική μεταχείριση των αξιωματικών ΑΣΣΥ κατάταξης
μέχρι 31.12.1993, δεν έχει εμφανές – εύλογο κριτήριο και παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης. Για την
αποκατάσταση της αδικίας προτείνεται η επέκταση της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2439/1996 στους Αξιωματικούς
προέλευσης ΑΣΣΥ καταταγέντες τα έτη 1991 – 1992 και ευλογώς συνολικά για τους Αξκούς ΑΣΣΥ καταταγέντες το έτος 1993 (Τάξεις 93 –
94 – 95), οι οποίο μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα συγκρινομενοί με τους ωφελούμενους
εκ της πρόσφατης ρυθμίσεως συναδέλφους τους, καθώς εισήχθησαν με πανελλήνιες εξετάσεις αντί απευθείας προκηρύξεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα των υπόψη αξιωματικών ΑΣΣΥ, ώστε όλοι, οι λογιζόμενοι εις στο παρελθόν
ως παλαιοί ασφαλισμένοι και κατ’ αναλογία οι αδιαίρετα προσκολημενοί σε αυτούς, Αξιωματικοί του επόμενου έτους κατάταξης στο
σύνολό τους ( ως ενιαία τάξη) , να εξελίσσονται πλέον με τους ίδιους όρους, ενώ αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος όσων έχουν καταταγεί
τα έτη 1991, 1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)3 Μαρτίου 2022, 12:57 | Πέτρος ΜιχαλακέληςΜόνιμος ΣύνδεσμοςΠαρακαλώ για την ισότιμη
αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τουςΕ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του
2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.3 Μαρτίου 2022, 12:11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣΜόνιμος ΣύνδεσμοςΠαρακαλούμε για την
ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοικά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του
Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Κάθως οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από
το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτος κατάταξης 90.3 Μαρτίου 2022, 11:58 | Ι.ΧΜόνιμος Σύνδεσμος«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»3 Μαρτίου 2022, 11:20 | Γ.Κ.Μόνιμος Σύνδεσμος«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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σχολιασμό.
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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»3 Μαρτίου 2022, 11:34 | ΑΚΜόνιμος ΣύνδεσμοςΓια πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ
του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό
πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ
συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ
και
παραθέτω
ως
σχόλιο
τα
ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.3 Μαρτίου
2022,
11:28
|
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΜόνιμος
ΣύνδεσμοςΑξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε
για
την
αποκατάσταση
του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.Ευχαριστώ3 Μαρτίου 2022, 11:17 | ΓεωργίαΜόνιμος
Σύνδεσμος«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32



3 Μαρτίου 2022, 13:15 |

569

Αξιότιμε
κύριε
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την
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ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
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μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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μέχρι
το
έτος
2010.
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αντισυνταγματαρχών
εφόσον
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εισαγωγής
τους
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Με
το
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όπως
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με
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ο
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αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
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του
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καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
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το
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1990
(Τάξεις
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εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
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169/2007
μνημονεύονται
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ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
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δυσμενής
όμως
και
για
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αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
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Μάιο
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το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους

571

προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
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παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
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ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Μετά από 17 ερωτήσεις-αναφορές Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρίλιο του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022,
καθώς και μετά από δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ που κατατέθηκε προς διαβούλευση , δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα
της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991, καθώς και καταταγέντων 1992 ,1993.
Ζήτημα για το οποίο ο ίδιος ο ΥΕΘΑ έχει δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσει για
την αποκατάσταση του.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 13:22

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν
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3 Μαρτίου 2022, 13:42 |

Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το
Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 1990



3 Μαρτίου 2022, 13:52 |

3 Μαρτίου 2022,Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τουςΕ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά
ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης



3 Μαρτίου 2022, 12:40 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοικά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Κάθως οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτος κατάταξης 90.
Με σεβασμό / εκτίμηση



3 Μαρτίου 2022, 12:32

3 Μαρτίου 2022Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τουςΕ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά
ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 12:34

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



3 Μαρτίου 2022, 12:00 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 12:41 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



3 Μαρτίου 2022, 12:54 |

Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλε-
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σμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.
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Το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256), τροποποιείται ως
εξής:
“Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α` 219) ισχύουν και για τους
εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που
προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α` 160) και των μο- νιμοποιηθεισών εθελοντριών
του ν. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για
τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β` και γ` της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει
του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος
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του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των
ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ` της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.”.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τα περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών ΑΣΣΥ, των αξιωματικών που προέρχονται δηλαδή από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών, συντριπτικά ρυθμίζονταν από τα άρθρα 3 & 5 επ. του ν. 2439/ 1996 μέχρι το έτος 2010. Με την έναρξη ισχύος
του ν. 3883/2010 οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν, σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του νόμου (άρθρο 91), και τα σχετικά θέματα
ρυθμίζονται πλέον από το ν. 3883/2010, ισχύουν δε δυσμενέστερες διατάξεις για την προαγωγή τους, καθόσον αυξάνεται ο χρόνος
προαγωγής των υπολοχαγών, λοχαγών, ταγματαρχών και αντισυνταγματαρχών εφόσον κατά δύο (2), τέσσερα (4), δύο (2) και ένα (1) έτη
αντίστοιχα, ενώ απωλέσθη ο καταληκτικός Βαθμός του Συνταγματάρχη (και αντίστοιχων ΕΔ) για όσα στελέχη δεν διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας έτσι τις τότε προκηρύξεις εισαγωγής τους στις ΑΣΣΥ. Με το άρθρο 37 του ν. 4494/2017, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 150 του νόμου 4764/20, ο νομοθετης επανέφερε τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 2439/1996 μόνο για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ,
καθώς και αυτούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και εθελοντριών του ν.
705/1977, που συμπλήρωναν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2015, δηλαδή καλύπτει τους καταταγέντες το έτος 1990
και προγενέστερα. Η ρύθμιση αυτή δημιούργησε άνισους όρους εξέλιξης μεταξύ των αξιωματικών των παραπάνω κατηγοριών της ίδιας
προέλευσης ΑΣΣΥ, αφού οι καταταγέντες μέχρι το έτος 1990 (Τάξεις 92), εφεξής αποκτούν πλέον τον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη ενόψει αποστρατείας, στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ενώ ενδεικτικά πέραν άλλων ευεργετημάτων προάγονται ως ανώτεροι
Αξκοί τουλάχιστον κατά τέσσερα (4) έτη νωρίτερα των υπολοίπων που εισήχθησαν μεταγενέστερα. Η ρύθμιση αρχικά καθίσταται δυσμενής σε σχέση με αυτούς που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1992, γιατί και αυτοί έναντι του νόμου 3865/2010, στο ΠΔ 169/2007 μνημονεύονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι, ενώ διέπονται συνταξιοδοτικά από τις ίδιες διατάξεις του εν λόγω νόμου 3865/10. Ομοίως δυσμενής όμως και για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1993 (Τάξεις 95). Το έτος 1993 εισήχθησαν στις Παραγωγικές
Σχολές των Υπαξιωματικών σπουδαστές το μήνα Μάιο και το μήνα Οκτώβριο – Νοέμβριο. Εκ των μεν πρώτων του Μαΐου, ένας μεγάλος
αριθμός στελεχών, ίσος με τα ⅖ του συνόλου των εισακτέων στις ΑΣΣΥ το ακαδημαϊκό έτος 1993, επελέγησαν στο όπλο του Στρατού
Ξηράς και ενώ αποφοίτησαν της οικείας στρατιωτικής σχολής ενωρίτερα, πλέον λογίζονται και εξελίσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα ως ενιαία τάξη, ήτοι ως καταταγέντες με τη σειρά του έτους 1992, δηλαδή ακολουθώντας την προηγούμενη σειρά κατάταξης. Όλοι οι υπόλοιποι παρέμειναν κατ’ αναλογία της σειράς κατάταξης ΑΣΣΥ 1993, ακόμα και στην περίπτωση που αυτοί κατατάχθηκαν
την ίδια ημέρα με τους προηγούμενους. Τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση των αξιωματικών ΑΣΣΥ, που κατατάχθηκαν από 1-1-1991
μέχρι 31-12-1992, όσο και η συναφής ειδική μεταχείριση των αξιωματικών ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31.12.1993, δεν έχει εμφανές – εύλογο
κριτήριο και παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης. Για την αποκατάσταση της αδικίας προτείνεται η
επέκταση της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2439/1996 στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ καταταγέντες τα έτη
1991 – 1992 και ευλογώς συνολικά για τους Αξκούς ΑΣΣΥ καταταγέντες το έτος 1993 (Τάξεις 93 – 94 – 95), οι οποίο μάλιστα σε πολλές
περιπτώσεις διαθέτουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα συγκρινομενοί με τους ωφελούμενους εκ της πρόσφατης ρυθμίσεως συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα των υπόψη αξιωματικών ΑΣΣΥ, ώστε όλοι, οι λογιζόμενοι εις στο παρελθόν
ως παλαιοί ασφαλισμένοι και κατ’ αναλογία οι αδιαίρετα προσκολημενοί σε αυτούς, Αξιωματικοί του επόμενου έτους κατάταξης στο
σύνολό τους ( ως ενιαία τάξη) , να εξελίσσονται πλέον με τους ίδιους όρους, ενώ αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος όσων έχουν καταταγεί
τα έτη 1991, 1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τουςΕ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοικά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Κάθως οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτος κατάταξης 90.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
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Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη τροποποιεί έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανατρέπει εκ νέου την υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των
ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε
οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής του αμέσως
αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά μείζον ζήτημα
ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση, όσο και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
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τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



ΑΣΣΥ.

3 Μαρτίου 2022, 11:28 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε
για
την
αποκατάσταση
του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
Ευχαριστώ



3 Μαρτίου 2022, 11:17 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 11:42

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 17:26

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:23 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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ετών,
στο
τρέχον
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 17:54

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:44 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:29

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:52 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:46

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:15 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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3 Μαρτίου 2022, 17:20 |

Μετά τη διαπίστωση ότι μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που
να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του ν.4609/19 μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, παραθέτω ως σχόλιο τα
ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μέιζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων αξκων
αποφοίτων
ΑΣΣΥ
των
Ενόπλων
Δυνάμεων.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του ν.4609/19 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που
θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου
32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ
ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα
τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του
ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε
μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται
από
το
VIDEO
της
βουλής.
3. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί
μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της
συμπολίτευσης
σε
επισκέψεις
που
έλαβαν
χώρα
στο
γραφείο
του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις
τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που έχει μνημονευθεί ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα. Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη
γίνει.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό
τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι αξκοι οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση
(από
την
ημερομηνία
ψήφισης
του
άρθρου
32)!!!
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



3 Μαρτίου 2022, 17:00

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:41

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:38 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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ετών,
στο
τρέχον
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 17:57

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:30 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:50 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:47 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:16 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:27

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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3 Μαρτίου 2022, 17:10

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:52

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:47 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:13 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:14 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:11

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:07 |

584

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:57 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:15 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:36 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:51 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:09 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:51 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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3 Μαρτίου 2022, 16:32 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:12

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:08

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEOτης
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι,αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



3 Μαρτίου 2022, 16:43 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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ετών,
στο
τρέχον
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 16:24 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:20 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:47 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:08 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 16:36 |

Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
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εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
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διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς, Αξιωματικοί του επόμενου έτους κατάταξης στο σύνολό τους (ως ενιαία τάξη) , να εξελίσσονται πλέον με τους ίδιους όρους, ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)



3 Μαρτίου 2022, 16:52

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Είναι καιρός τα εξώγαμα της Στρατολογίας (νυν Νομικού Σώματος), δηλαδή οι προερχόμενοι από μονοετή φοίτηση με «διαγωνισμό»
αμφιβόλου νομιμότητας να πάνε στο σπίτι τους. Πήραν τα πάντα: αξιοπρεπείς μισθούς, θέσεις εξωτερικού, έχουν να κάνουν υπηρεσία
από Λοχαγοί, αφού από τότε είναι διευθυντές… τι άλλο θέλουν; Αν περάσει και αυτό θα πρέπει να πίνουν νερό στο όνομα του Μητσοτάκη, που δεν τον στηρίζουν κιόλας (!), καθότι Παλαιοπασόκοι σχεδόν όλοι!!! Να τα λέμε κι αυτά… Έλεος!
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Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
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στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους
έτους
κατάταξης
ΑΣΣΥ
90
(Τάξη
92)
που
προκρίθηκαν.
Το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256), τροποποιείται ως
εξής:
“Οι
διατάξεις
των
άρθρων
5
έως
10,
11
πλην
των
παρ.
11
και
12,
12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α` 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων
εθελοντών του ν. 445/1974 (Α` 160) και των μο- νιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι
πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των
περ. β` και γ` της παρ. 8 του άρθροΥ 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία
έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής
βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθροΥ 6
του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ` της παρ. 8 του άρθροΥ 3 του ν.
2439/1996.”.
Τα περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών ΑΣΣΥ, των αξιωματικών που προέρχονται δηλαδή από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών, συντριπτικά ρυθμίζονταν από τα άρθρα 3 & 5 επ. του ν. 2439/ 1996 μέχρι το έτος 2010. Με την έναρξη ισχύος
του ν. 3883/2010 οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν, σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του νόμου (άρθρο 91), και τα σχετικά θέματα
ρυθμίζονται πλέον από το ν. 3883/2010, ισχύουν δε δυσμενέστερες διατάξεις για την προαγωγή τους, καθόσον αυξάνεται ο χρόνος
προαγωγής των υπολοχαγών, λοχαγών, ταγματαρχών και αντισυνταγματαρχών εφόσον κατά δύο (2), τέσσερα (4), δύο (2) και ένα (1) έτη
αντίστοιχα, ενώ απωλέσθη ο καταληκτικός Βαθμός του Συνταγματάρχη (και αντίστοιχων ΕΔ) για όσα στελέχη δεν διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας έτσι τις τότε προκηρύξεις εισαγωγής τους στις ΑΣΣΥ. Με το άρθρο 37 του ν. 4494/2017, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 150 του νόμου 4764/20, ο νομοθετης επανέφερε τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 2439/1996 μόνο για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ,
καθώς και αυτούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και εθελοντριών του ν.
705/1977, που συμπλήρωναν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2015, δηλαδή καλύπτει τους καταταγέντες το έτος 1990
και προγενέστερα. Η ρύθμιση αυτή δημιούργησε άνισους όρους εξέλιξης μεταξύ των αξιωματικών των παραπάνω κατηγοριών της ίδιας
προέλευσης ΑΣΣΥ, αφού οι καταταγέντες μέχρι το έτος 1990 (Τάξεις 92), εφεξής αποκτούν πλέον τον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη ενόψει αποστρατείας, στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ενώ ενδεικτικά πέραν άλλων ευεργετημάτων προάγονται ως ανώτεροι
Αξκοί τουλάχιστον κατά τέσσερα (4) έτη νωρίτερα των υπολοίπων που εισήχθησαν μεταγενέστερα. Η ρύθμιση αρχικά καθίσταται δυσμενής σε σχέση με αυτούς που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1992, γιατί και αυτοί έναντι του νόμου 3865/2010, στο ΠΔ 169/2007 μνημονεύονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι, ενώ διέπονται συνταξιοδοτικά από τις ίδιες διατάξεις του εν λόγω νόμου 3865/10. Ομοίως δυσμενής όμως και για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1993 (Τάξεις 95). Το έτος 1993 εισήχθησαν στις Παραγωγικές
Σχολές των Υπαξιωματικών σπουδαστές το μήνα Μάιο και το μήνα Οκτώβριο – Νοέμβριο. Εκ των μεν πρώτων του Μαΐου, ένας μεγάλος
αριθμός στελεχών, ίσος με τα ⅖ του συνόλου των εισακτέων στις ΑΣΣΥ το ακαδημαϊκό έτος 1993, επελέγησαν στο όπλο του Στρατού
Ξηράς και ενώ αποφοίτησαν της οικείας στρατιωτικής σχολής ενωρίτερα, πλέον λογίζονται και εξελίσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα ως ενιαία τάξη, ήτοι ως καταταγέντες με τη σειρά του έτους 1992, δηλαδή ακολουθώντας την προηγούμενη σειρά κατάταξης. Όλοι οι υπόλοιποι παρέμειναν κατ’ αναλογία της σειράς κατάταξης ΑΣΣΥ 1993, ακόμα και στην περίπτωση που αυτοί κατατάχθηκαν
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την ίδια ημέρα με τους προηγούμενους. Τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση των αξιωματικών ΑΣΣΥ, που κατατάχθηκαν από 1-1-1991
μέχρι 31-12-1992, όσο και η συναφής ειδική μεταχείριση των αξιωματικών ΑΣΣΥ κατάταξης μέχρι 31.12.1993, δεν έχει εμφανές – εύλογο
κριτήριο και παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης. Για την αποκατάσταση της αδικίας προτείνεται η
επέκταση της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2439/1996 στους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ καταταγέντες τα έτη
1991 – 1992 και ευλογώς συνολικά για τους Αξκούς ΑΣΣΥ καταταγέντες το έτος 1993 (Τάξεις 93 – 94 – 95), οι οποίο μάλιστα σε πολλές
περιπτώσεις διαθέτουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα συγκρινομενοί με τους ωφελούμενους εκ της πρόσφατης ρυθμίσεως συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα των υπόψη αξιωματικών ΑΣΣΥ, ώστε όλοι, οι λογιζόμενοι εις στο παρελθόν
ως παλαιοί ασφαλισμένοι και κατ’ αναλογία οι αδιαίρετα προσκολημενοί σε αυτούς, Αξιωματικοί του επόμενου έτους κατάταξης στο
σύνολό τους ( ως ενιαία τάξη) , να εξελίσσονται πλέον με τους ίδιους όρους, ενώ αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος όσων έχουν καταταγεί
τα έτη 1991, 1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τουςΕ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης
Το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 150 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256), τροποποιείται ως
εξής:
“Οι
διατάξεις
των
άρθρων
5
έως
10,
11
πλην
των
παρ.
11
και
12,
12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α` 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων
εθελοντών του ν. 445/1974 (Α` 160) και των μο- νιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α` 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι
πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2018. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των
περ. β` και γ` της παρ. 8 του άρθροΥ 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία
έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής
βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθροΥ 6
του ν. 2439/1996. Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ` της παρ. 8 του άρθροΥ 3 του ν.
2439/1996.”.
Τα περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών ΑΣΣΥ, των αξιωματικών που προέρχονται δηλαδή από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών, συντριπτικά ρυθμίζονταν από τα άρθρα 3 & 5 επ. του ν. 2439/ 1996 μέχρι το έτος 2010. Με την έναρξη ισχύος
του ν. 3883/2010 οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν, σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του νόμου (άρθρο 91), και τα σχετικά θέματα
ρυθμίζονται πλέον από το ν. 3883/2010, ισχύουν δε δυσμενέστερες διατάξεις για την προαγωγή τους, καθόσον αυξάνεται ο χρόνος
προαγωγής των υπολοχαγών, λοχαγών, ταγματαρχών και αντισυνταγματαρχών εφόσον κατά δύο (2), τέσσερα (4), δύο (2) και ένα (1) έτη
αντίστοιχα, ενώ απωλέσθη ο καταληκτικός Βαθμός του Συνταγματάρχη (και αντίστοιχων ΕΔ) για όσα στελέχη δεν διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας έτσι τις τότε προκηρύξεις εισαγωγής τους στις ΑΣΣΥ. Με το άρθρο 37 του ν. 4494/2017, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 150 του νόμου 4764/20, ο νομοθέτης επανέφερε τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 2439/1996 μόνο για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ,
καθώς και αυτούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και εθελοντριών του ν.
705/1977, που συμπλήρωναν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2015, δηλαδή καλύπτει τους καταταγέντες το έτος 1990
και προγενέστερα. Η ρύθμιση αυτή δημιούργησε άνισους όρους εξέλιξης μεταξύ των αξιωματικών των παραπάνω κατηγοριών της ίδιας
προέλευσης ΑΣΣΥ, αφού οι καταταγέντες μέχρι το έτος 1990 (Τάξεις 92), εφεξής αποκτούν πλέον τον καταληκτικό βαθμό του Συνταγματάρχη ενόψει αποστρατείας, στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ενώ ενδεικτικά πέραν άλλων ευεργετημάτων προάγονται ως ανώτεροι
Αξκοί τουλάχιστον κατά τέσσερα (4) έτη νωρίτερα των υπολοίπων που εισήχθησαν μεταγενέστερα. Η ρύθμιση αρχικά καθίσταται δυσμενής σε σχέση με αυτούς που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1992, γιατί και αυτοί έναντι του νόμου 3865/2010, στο ΠΔ 169/2007 μνημονεύονται ως παλαιοί ασφαλισμένοι, ενώ διέπονται συνταξιοδοτικά από τις ίδιες διατάξεις του εν λόγω νόμου 3865/10. Ομοίως δυσμενής όμως και για τους αξιωματικούς ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1993 (Τάξεις 95). Το έτος 1993 εισήχθησαν στις Παραγωγικές
Σχολές των Υπαξιωματικών σπουδαστές το μήνα Μάιο και το μήνα Οκτώβριο – Νοέμβριο. Εκ των μεν πρώτων του Μαΐου, ένας μεγάλος
αριθμός στελεχών, ίσος με τα ⅖ του συνόλου των εισακτέων στις ΑΣΣΥ το ακαδημαϊκό έτος 1993, επελέγησαν στο όπλο του Στρατού
Ξηράς και ενώ αποφοίτησαν της οικείας στρατιωτικής σχολής ενωρίτερα, πλέον λογίζονται και εξελίσσονται κατά συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα ως ενιαία τάξη, ήτοι ως καταταγέντες με τη σειρά του έτους 1992, δηλαδή
ακολουθώντας την προηγούμενη σειρά κατάταξης. Όλοι οι υπόλοιποι παρέμειναν κατ’ αναλογία της σειράς κατάταξης ΑΣΣΥ 1993, ακόμα
και στην περίπτωση που αυτοί κατατάχθηκαν την ίδια ημέρα με τους προηγούμενους. Τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση των αξιωματικών ΑΣΣΥ, που κατατάχθηκαν από 1-1-1991 μέχρι 31-12-1992, όσο και η συναφής ειδική μεταχείριση των αξιωματικών ΑΣΣΥ κατάταξης
μέχρι 31.12.1993, δεν έχει εμφανές – εύλογο κριτήριο και παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης. Για την
αποκατάσταση της αδικίας προτείνεται η επέκταση της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του ν. 2439/1996 στους Αξιωματικούς
προέλευσης ΑΣΣΥ καταταγέντες τα έτη 1991 – 1992 και ευλογώς συνολικά για τους Αξκούς ΑΣΣΥ καταταγέντες το έτος 1993 (Τάξεις 93 –
94 – 95), οι οποίο μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν περισσότερα ακαδημαϊκά προσόντα συγκρινομενοί με τους ωφελούμενους
εκ της πρόσφατης ρυθμίσεως συναδέλφους τους, καθώς εισήχθησαν με πανελλήνιες εξετάσεις αντί απευθείας προκηρύξεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα των υπόψη αξιωματικών ΑΣΣΥ, ώστε όλοι, οι λογιζόμενοι εις στο παρελθόν
ως παλαιοί ασφαλισμένοι και κατ’ αναλογία οι αδιαίρετα προσκολημενοί σε αυτούς, Αξιωματικοί του επόμενου έτους κατάταξης στο
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σύνολό τους ( ως ενιαία τάξη) , να εξελίσσονται πλέον με τους ίδιους όρους, ενώ αποκαθίσταται η αδικία σε βάρος όσων έχουν καταταγεί
τα έτη 1991, 1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεται την δυνατότητα ως απλοί πολίτες, να σχολιάσουμε άρθρα του υπόψιν Ν/Σ
που
προωθείται
για
ψήφιση
από
τη
ΒτΕ.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας από την ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από το σχεδόν 40% του Ελληνικού
Λαού στις 07/07/2019, διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι στα υπόψιν άρθρα του ΥΠΕΘΑ, που εμπεριέχονται στο παρόν Σ/Ν του ΥΠ. ΕΣ.,
δεν έχει προβλεφθεί καμιά διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών ΑΣΣΥ και δεν
είναι άλλο από το άρθρο 32 του ν.4609/19. Τρία χρόνια τώρα με κυβέρνηση ΝΔ, χωρίς η κυβερνητική πολιτική να επηρεάζεται από τη
συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα , όπως συνέβαινε την περίοδο 2015-2019, δεν έχει επέλθει καμία πρόοδος στο θέμα αυτό.
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟α
͟ ͟ξί͟ ͟ζε͟ ι͟ ͟ ν͟ ͟α͟ θ
͟ ͟υ͟μη
͟ ͟θ͟ο͟ύ͟με͟ ͟ τ͟ α
͟ ͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ͟ς ͟
:
1/. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ.2/. Όταν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ημέρα ψήφισης του ν.4609/19 στη ΒτΕ, καταψήφισε το
άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (βλ. σχετ.: Φ.
454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
► (βλ. εδώ : https://armyvoice.gr/2019/04/nomoschedio-ypetha-omovrontia-pyron-apo-assy-gia-epistoli-emth/ ) .Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν τότε από το βήμα της ολομέλειας της ΒτΕ οι αξιότιμοι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ κ.κ Α. Δαβάκης &
Α. Καββαδάς, ενώ ο κύριος Β. Κικίλιας που ήταν τότε ο αγορητής εκ μέρους της ΝΔ και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε
ότι
η
ΝΔ
ως
κυβέρνηση
θα
καταργήσει
όλο
το
Ν/Σ.
͟
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͟ ► α). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Β. Κικίλιας είχε αναφέρει συγκεκριμένα στο 25: 50″ σημείο της ομιλίας του:
► ► β). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Δαβάκης είχε αναφέρει κατά την ομιλία του :
► ► γ). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς ο οποίος τυγχάνει και ο ίδιος απόφοιτος ΑΣΣΥ (33ης σειράς ΣΤΥΑ) και γνωρίζει άριστα
τα
θέματα
των
στελεχών
ΑΣΣΥ,
είχε
αναφέρει
τότε
κατά
την
ομιλία
του
στο
Κοινοβούλιο
:
.
► ► Σημειωτέον, ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς στις 22/02/2021 είχε συνάντηση με τον ΥΕΘΑ κο Ν. Παναγιωτόπουλο και
μεταξύ άλλων θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και το ζήτημα για το άρθρο 32 του ν. 4609/19.
(βλ. εδώ : ► ► https://sastya.gr/index.php/new/item/1420-oi-apofoitoi-assy-perimenoun-ti-dikaiosi-gia-to-arthro-32 )Συναφώς επισημαίνεται ακόμη και το εξής: Ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο αξιότιμος βουλευτής Κος Χ. Καραγιαννίδης Βουλευτής Δράμας, κατά ψήφιση
του ν.4609/19, κλείνοντας την ομιλία του στα τελευταία λεπτά πριν την ψηφοφορία, αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί
και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ προκειμένου να βρεθεί λύση.Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της 18/04/2019-ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)-Δ΄ Σύνοδος-ΡΙΓ’-Συνεδρίαση
Ολομέλειας
18/04/2019
ΡΙΓ’
και
από
τα
Πρακτικά
της
ΒτΕ.
► α). ( ► βίντεο βλ. εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#e9d57d95-2deb-4dba8129-aa3400a79722 )
►
β).
(
►
πρακτικά
βλ.
εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a09f4c564609d/es20190418.pdf )3/. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε
λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της
ιεραρχικής
διασάλευσης.
Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.4/. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει
τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
και
στο
έγγραφο
του
ΓΕΕΘΑ
που
έχει
μνημονευθεί
ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ ΑΣΣΥ και Αξκών εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι
που
παραπέμπει
στην
απόλυτη
Ιεραρχική
παραδοξότητα.
Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.5/. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό
Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της ΒτΕ τα
οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι
περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!Κλείνοντας, παραθέτω ως εικόνα το τι είχε ψηφίσει η ΝΔ και τα λοιπά κόμματα του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο άρθρο 32:
(
►
►
βλ.
εδώ
: https://prnt.sc/0qXAscGG3-HL )
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Με
εκτίμηση,
Απόφοιτος ΑΣΣΥ
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Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεται την δυνατότητα ως απλοί πολίτες, να σχολιάσουμε άρθρα του υπόψιν Ν/Σ
που
προωθείται
για
ψήφιση
από
τη
ΒτΕ.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας από την ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από το σχεδόν 40% του Ελληνικού
Λαού στις 07/07/2019, διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι στα υπόψιν άρθρα του ΥΠΕΘΑ, που εμπεριέχονται στο παρόν Σ/Ν του ΥΠ. ΕΣ.,
δεν έχει προβλεφθεί καμιά διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών ΑΣΣΥ και δεν
είναι άλλο από το άρθρο 32 του ν.4609/19. Τρία χρόνια τώρα με κυβέρνηση ΝΔ, χωρίς η κυβερνητική πολιτική να επηρεάζεται από τη
συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα , όπως συνέβαινε την περίοδο 2015-2019, δεν έχει επέλθει καμία πρόοδος στο θέμα αυτό.
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͟ ͟ς ͟
:
1/. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ.2/. Όταν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ημέρα ψήφισης του ν.4609/19 στη ΒτΕ, καταψήφισε το
άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (βλ. σχετ.: Φ.
454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
► (βλ. εδώ : https://armyvoice.gr/2019/04/nomoschedio-ypetha-omovrontia-pyron-apo-assy-gia-epistoli-emth/ ) .Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν τότε από το βήμα της ολομέλειας της ΒτΕ οι αξιότιμοι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ κ.κ Α. Δαβάκης &
Α. Καββαδάς, ενώ ο κύριος Β. Κικίλιας που ήταν τότε ο αγορητής εκ μέρους της ΝΔ και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε
ότι
η
ΝΔ
ως
κυβέρνηση
θα
καταργήσει
όλο
το
Ν/Σ.
͟
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͟ ͟ο͟ς͟ ε͟ π
͟ ί͟ ͟ρ͟ρ͟ωσ
͟ ͟η͟ τ͟ ω
͟ ν͟ ͟ π
͟ ρ
͟ ο
͟ ͟α͟ν͟α͟φε͟ ρ͟ ͟θέ͟ ν͟ ͟τω
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͟ ► α). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Β. Κικίλιας είχε αναφέρει συγκεκριμένα στο 25: 50″ σημείο της ομιλίας του:
► ► β). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Δαβάκης είχε αναφέρει κατά την ομιλία του :
► ► γ). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς ο οποίος τυγχάνει και ο ίδιος απόφοιτος ΑΣΣΥ (33ης σειράς ΣΤΥΑ) και γνωρίζει άριστα
τα
θέματα
των
στελεχών
ΑΣΣΥ,
είχε
αναφέρει
τότε
κατά
την
ομιλία
του
στο
Κοινοβούλιο
:
.
► ► Σημειωτέον, ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς στις 22/02/2021 είχε συνάντηση με τον ΥΕΘΑ κο Ν. Παναγιωτόπουλο και
μεταξύ άλλων θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και το ζήτημα για το άρθρο 32 του ν. 4609/19.
(βλ. εδώ : ► ► https://sastya.gr/index.php/new/item/1420-oi-apofoitoi-assy-perimenoun-ti-dikaiosi-gia-to-arthro-32 )Συναφώς επισημαίνεται ακόμη και το εξής: Ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο αξιότιμος βουλευτής Κος Χ. Καραγιαννίδης Βουλευτής Δράμας, κατά ψήφιση
του ν.4609/19, κλείνοντας την ομιλία του στα τελευταία λεπτά πριν την ψηφοφορία, αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί
και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ προκειμένου να βρεθεί λύση.Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της 18/04/2019-ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)-Δ΄ Σύνοδος-ΡΙΓ’-Συνεδρίαση
Ολομέλειας
18/04/2019
ΡΙΓ’
και
από
τα
Πρακτικά
της
ΒτΕ.
► α). ( ► βίντεο βλ. εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#e9d57d95-2deb-4dba8129-aa3400a79722 )
►
β).
(
►
πρακτικά
βλ.
εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a09f4c564609d/es20190418.pdf )3/. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε
λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της
ιεραρχικής
διασάλευσης.
Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.4/. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει
τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
και
στο
έγγραφο
του
ΓΕΕΘΑ
που
έχει
μνημονευθεί
ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ ΑΣΣΥ και Αξκών εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι
που
παραπέμπει
στην
απόλυτη
Ιεραρχική
παραδοξότητα.
Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.5/. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό
Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της ΒτΕ τα
οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι
περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!Κλείνοντας, παραθέτω ως εικόνα το τι είχε ψηφίσει η ΝΔ και τα λοιπά κόμματα του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο άρθρο 32:
(
►
►
βλ.
εδώ
: https://prnt.sc/0qXAscGG3-HL )
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Με
εκτίμηση,
Απόφοιτος ΑΣΣΥ
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Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνεται την δυνατότητα ως απλοί πολίτες, να σχολιάσουμε άρθρα του υπόψιν Ν/Σ
που
προωθείται
για
ψήφιση
από
τη
ΒτΕ.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης της Χώρας από την ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που εκλέχτηκε από το σχεδόν 40% του Ελληνικού
Λαού στις 07/07/2019, διαπιστώνω μετά λύπης μου ότι στα υπόψιν άρθρα του ΥΠΕΘΑ, που εμπεριέχονται στο παρόν Σ/Ν του ΥΠ. ΕΣ.,
δεν έχει προβλεφθεί καμιά διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των στελεχών ΑΣΣΥ και δεν
είναι άλλο από το άρθρο 32 του ν.4609/19. Τρία χρόνια τώρα με κυβέρνηση ΝΔ, χωρίς η κυβερνητική πολιτική να επηρεάζεται από τη
συγκυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα , όπως συνέβαινε την περίοδο 2015-2019, δεν έχει επέλθει καμία πρόοδος στο θέμα αυτό.
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟α
͟ ͟ξί͟ ͟ζε͟ ι͟ ͟ ν͟ ͟α͟ θ
͟ ͟υ͟μη
͟ ͟θ͟ο͟ύ͟με͟ ͟ τ͟ α
͟ ͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ͟ς ͟
:
1/. Η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών
αποφοίτων ΑΣΣΥ των ΕΔ.2/. Όταν η ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά την ημέρα ψήφισης του ν.4609/19 στη ΒτΕ, καταψήφισε το
άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (βλ. σχετ.: Φ.
454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1).
► (βλ. εδώ : https://armyvoice.gr/2019/04/nomoschedio-ypetha-omovrontia-pyron-apo-assy-gia-epistoli-emth/ ) .Κατά του άρθρου 32,
τεκμηριωμένα αγόρευσαν τότε από το βήμα της ολομέλειας της ΒτΕ οι αξιότιμοι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ κ.κ Α. Δαβάκης &
Α. Καββαδάς, ενώ ο κύριος Β. Κικίλιας που ήταν τότε ο αγορητής εκ μέρους της ΝΔ και υπεύθυνος του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε
ότι
η
ΝΔ
ως
κυβέρνηση
θα
καταργήσει
όλο
το
Ν/Σ.
͟
͟Σ͟υ͟γκ͟ ͟εκ͟ ͟ρι͟ ͟μ͟έν͟ α
͟ ͟π
͟ ρ
͟ ͟ο͟ς͟ ε͟ π
͟ ί͟ ͟ρ͟ρ͟ωσ
͟ ͟η͟ τ͟ ω
͟ ν͟ ͟ π
͟ ρ
͟ ο
͟ ͟α͟ν͟α͟φε͟ ρ͟ ͟θέ͟ ν͟ ͟τω
͟ ν͟ ͟ θ
͟ ͟υ͟μ͟ί͟ζω
͟ ͟ τ͟ ͟α͟ ε͟ ξ͟ ή
͟ ς͟ ͟ :͟ ͟ ►
͟ ► α). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Β. Κικίλιας είχε αναφέρει συγκεκριμένα στο 25: 50″ σημείο της ομιλίας του:
► ► β). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Δαβάκης είχε αναφέρει κατά την ομιλία του :
► ► γ). Ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς ο οποίος τυγχάνει και ο ίδιος απόφοιτος ΑΣΣΥ (33ης σειράς ΣΤΥΑ) και γνωρίζει άριστα
τα
θέματα
των
στελεχών
ΑΣΣΥ,
είχε
αναφέρει
τότε
κατά
την
ομιλία
του
στο
Κοινοβούλιο
:
.
► ► Σημειωτέον, ο αξιότιμος βουλευτής κος Α. Καββαδάς στις 22/02/2021 είχε συνάντηση με τον ΥΕΘΑ κο Ν. Παναγιωτόπουλο και
μεταξύ άλλων θεμάτων που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν και το ζήτημα για το άρθρο 32 του ν. 4609/19.
(βλ. εδώ : ► ► https://sastya.gr/index.php/new/item/1420-oi-apofoitoi-assy-perimenoun-ti-dikaiosi-gia-to-arthro-32 )Συναφώς επισημαίνεται ακόμη και το εξής: Ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο αξιότιμος βουλευτής Κος Χ. Καραγιαννίδης Βουλευτής Δράμας, κατά ψήφιση
του ν.4609/19, κλείνοντας την ομιλία του στα τελευταία λεπτά πριν την ψηφοφορία, αναγνώρισε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί
και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ προκειμένου να βρεθεί λύση.Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της 18/04/2019-ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)-Δ΄ Σύνοδος-ΡΙΓ’-Συνεδρίαση
Ολομέλειας
18/04/2019
ΡΙΓ’
και
από
τα
Πρακτικά
της
ΒτΕ.
► α). ( ► βίντεο βλ. εδώ : https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#e9d57d95-2deb-4dba8129-aa3400a79722 )
►
β).
(
►
πρακτικά
βλ.
εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a09f4c564609d/es20190418.pdf )3/. Αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 και η ξεκάθαρη δέσμευσή της για λύση στο πρόβλημα, αποτέλεσε
λόγο ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές από απόφοιτους ΑΣΣΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της
ιεραρχικής
διασάλευσης.
Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.4/. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών έχει
τεκμηριωθεί – αναλυθεί επαρκώς και έχει προταθεί λύση: στις τέσσερις επιστολές που απέστειλε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ στο ΥΠΕΘΑ και σε έγγραφα των Ομοσπονδιών Ενώσεων Στρατιωτικών. Πέραν τούτου, το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
και
στο
έγγραφο
του
ΓΕΕΘΑ
που
έχει
μνημονευθεί
ανωτέρω.
Εν ολίγοις, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5
ν.2439/96) μεταξύ των Αξκών εξ ΑΣΣΥ και Αξκών εξ Εθελοντών και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης δηλαδή των Αξκών εξ ΑΣΣΥ,
κάτι
που
παραπέμπει
στην
απόλυτη
Ιεραρχική
παραδοξότητα.
Αυτό επαληθεύεται πλήρως από τα ΦΕΚ των προαγωγών που έχουν ήδη γίνει.5/. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό
Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της ΒτΕ τα
οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξκοί οι οποίοι
περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32)!!!Κλείνοντας, παραθέτω ως εικόνα το τι είχε ψηφίσει η ΝΔ και τα λοιπά κόμματα του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο άρθρο 32:
(
►
►
βλ.
εδώ
: https://prnt.sc/0qXAscGG3-HL )
Παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Σας
ευχαριστώ
πολύ.
Με
εκτίμηση,
Απόφοιτος ΑΣΣΥ



3 Μαρτίου 2022, 18:16 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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ετών,
στο
τρέχον
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 18:54 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:23

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:53 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:27 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:56
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:57 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:37 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:03

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:09

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:19

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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3 Μαρτίου 2022, 17:31

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:14

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:49

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:35

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:22

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:59

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:52

598

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:12

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:11

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:58

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:45 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:37

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:09 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡ.

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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3 Μαρτίου 2022, 17:05

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:46

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:22 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:01

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:33

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:06 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:43
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:41 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:20 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:47

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:29 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:02

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:53 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 17:48 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:21 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:56 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:53

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:26

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:24 |
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:32 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:27 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:56 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:28

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:16

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 17:06

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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3 Μαρτίου 2022, 17:03

Κε Υπουργέ, επιθυμούμε την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90 που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στην βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγο Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 19:44

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:08

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ.



3 Μαρτίου 2022, 19:55 |

Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
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υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)



3 Μαρτίου 2022, 19:46 |


Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:22 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 19:53 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 19:41 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:38 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:19

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:01 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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3 Μαρτίου 2022, 19:45

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:40

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:29

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:31

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:40 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 18:13 |

Κε Υπουργέ, Σας αναφέρω οτι για τους ανακαλουμένους από την Εφεδρεία στην Ενέργεια Ανωτάτους Αξιωματικούς δεν προβλέπονται
διαφορετικά όρια Ηλικίας από αυτά των Μονίμων εν ενεργεία Ομοιοβάθμων τους , όπως προβλέπεται για τους κατωτέρους και ανωτέρους
Αξιωματικούς,
αυξημένα
κατά
πέντε
έτη
.
Κατά το παρελθόν που κατεβάλλετο πλήρης σύνταξη με την συμπλήρωση τριακονταετίας δεν ετίθετο θέμα υπολογισμού του χρόνου
που υπηρετούσε ο Ανώτατος Αξιωματικός ως Εφεδρος εκ Μονίμων γιατί είχε συμπληρώσει 35 ετία.
Ηδη με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων καθίσταται αναγκαίο να προσμετράται και ο χρόνος της υπηρεσίας ως
Εφέδρου
εκ
Μονίμων
που
πολλές
φορές
έχει
διανυθεί
πέραν
του
ορίου
ηλικίας.
κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλεται πρόταση όπως αυξηθούν και για τους Ανακαλουμένους από την Εφεδρεία στην Ενέργεια Ανωτάτους
Αξιωματικούς
κατά
τρία
έτη και ει δυνατόν με αναδρομική εφαρμογή από τότε που άρχισε ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξeων.
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3 Μαρτίου 2022, 18:42

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Κάθως οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτος κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 18:52

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών τα στελέχη που εμπίπτουν στο ανωτέρω Άρθρο, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 18:51

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:43

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογήςτου Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών τα στελέχη που εμπίπτουν στο ανωτέρω άρθρο, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη .



3 Μαρτίου 2022, 18:33

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:48

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:59 |

Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.
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3 Μαρτίου 2022, 18:57 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:52 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:32 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:49 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:26

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:39

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:48
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμέτωπηση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93 με τους ΑΣΣΥ 90 που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το άρθρο 150 του Ν.4764 του 20, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξιωματικοί κατάλαμβάνονται
ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 18:10 |

Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους
έτους
κατάταξης
ΑΣΣΥ
90
(Τάξη
92)
που
προκρίθηκαν.
Κύριε Υπουργέ με σεβασμό στο πρόσωπο σας εκτιμώ ότι ήρθε η στιγμή να υλοποιήσετε την υπόσχεση σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:57 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:16

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:05

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:46 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
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ετών,
στο
τρέχον
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 18:08 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:36 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:30 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας



3 Μαρτίου 2022, 18:10 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:47 |
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:21 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας



3 Μαρτίου 2022, 18:14

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:06 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:22 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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3 Μαρτίου 2022, 18:31

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:56

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Αξιοπρέπεια και σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών σας.



3 Μαρτίου 2022, 18:17 .

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:10 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:27 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 18:37

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:29

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:07 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:53 |
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοικά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Κάθως οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτος κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 19:44

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:24 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:21

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:52 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:41

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.6



3 Μαρτίου 2022, 19:19

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:07 |
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:56

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:26

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:04 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:52

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:40 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:05

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:42
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:29

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:12

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:01

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:40 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:11

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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3 Μαρτίου 2022, 19:08 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:32

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:11

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:50

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:13

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:05

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:50

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
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μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:38 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:26

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:14

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:27 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:14 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:58 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
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εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 19:44 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:33

Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το
Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 19:22 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:20

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:07

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:56
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:43 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:37 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:30 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:27 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:12 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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3 Μαρτίου 2022, 19:01 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο.Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ.



3 Μαρτίου 2022, 19:25 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:03

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:02

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:58

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:33

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:57

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
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εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 20:25

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:09 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:20

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:29 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:36

Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους Εξ ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 20:29 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:03 |
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 20:11 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 20:10

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
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κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.



3 Μαρτίου 2022, 20:22 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:45

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 20:39

Για πολλοστή φορά διαπιστώνουμε ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας και τιμής για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.ΚΑΝΤΕ ΠΡΑΞΗ ΟΣΑ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒτΕ τον Μάιο του 2019 ως Αντιπολίτευση.



3 Μαρτίου 2022, 20: 48

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:33 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:05 |

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:35 |

3 Μαρτίου 2022, 20:17 |
«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
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οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:44

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:26 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:36

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:28

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:04 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.
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3 Μαρτίου 2022, 19:28

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:40 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 19:02

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:22 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:50 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:13 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
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εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 19:09

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:30 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:09 |

Μόνιμος
Σύνδεσμος«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 19:31 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:21

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:51
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:49

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:46 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.



3 Μαρτίου 2022, 19:22 |
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:11

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:52

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:38 |
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:25 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:50

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:49 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:18

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:18 |


Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:11

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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3 Μαρτίου 2022, 19:48

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν. 4609/19 που βιώνουν επί
σειρά ετών οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, στο τρέχον νομοθετικό έργο. Η Αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 19:31

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:47

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:54

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:55

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:52

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:04

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
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εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 21:23

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:54 |

Κύριε
Υφυπουργέ
Στο Άρθρο 3 του ν.2439/96, Βαθμοί και εξέλιξη Αξιωματικών, εξέλιξη Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, παράγραφος 10 : “Ο ανώτερος
βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοίτων Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλαδών των Ενόπλων Δυνάμεων,είναι
:
α.
Ταξίαρχου
ή
Αρχιπλοίαρχουοι
Αξιωματικοί
:
(1)
Υπηρεσίας
Γραφείου.
(2)
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους.
β.
Υποπλοίαρχου:
Οι
Αξιωματικοί
Υπηρεσίας
Γραφείου
Πληρωμάτων
Στόλου
γ.
Ανθυποπλοίαρχου
:Οι
Αξιωματικοί
Υπηρεσίας
Ξηράς
Πληρωμάτων
Στόλου.”
Προτείνεται όπως στις περιπτώσεις β και γ (όπου και αναφέρονται μόνο οι βαθμοί του Πολεμικού Ναυτικού και όχι οι αντίστοιχοι του
Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ρητά αναφέρεται “και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (αρχή ισονομίας
άρθρο 28 του Συντάγματος)”, η απάλειψη του Υποπλοίαρχου στη β περίπτωση και αντίστοιχα του Ανθυποπλοίαρχου στην γ περίπτωση,
προκειμένου να αποφευχθεί η μη προαγωγή των Αξιωματικών προερχόμενοι από ΑΣΣΥ ΜΟΝΟ τουΠ.Ν. (ενώ ταυτόχρονα οι αντίστοιχοι
Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν απρόσκοπτα να προάγονται.
Ευχαριστώ
πολύ
Σημ.: Το παρόν σχόλιο υποβάλλετε εδώ, καθόσον είναι το μοναδικό Άρθρο για διαβούλευση που γίνεται αναφορά στον Ν.2439/96 ώστε
και την ύστατη στιγμή να διορθωθούν αδικίες ετών.



3 Μαρτίου 2022, 21:22 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:33

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:26

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.
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3 Μαρτίου 2022, 21:45 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:35

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:23

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 21:43

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:58

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:07

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 21:09

Μετά τη διαπίστωση ότι μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν.4609/2919, παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
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1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν.4609/2019 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το νόμο
2439/1996 κρινόμενων Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος των Αξιωματικών εξ Εθελοντών του Ν.Δ
445/1974 και μονιμοποιηθεισών Εθελόντριων του Ν.705/1977.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του Ν.4609/2019 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος
που θα προκαλούσε. Κατά του άρθρου 32 τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ
κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση
θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του Ν.4609/2019, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε
το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να
βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Στη συνείδηση όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ, αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 αποτέλεσε και αποτελεί ηθική και πολιτική δέσμευση για
λύση στο πρόβλημα. Ήταν δε λόγος, ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα
κάνει πράξη ως κυβέρνηση, επιδεικνύοντας την αυτονόητη συνέπεια που ζητούν οι πολίτες από ένα πολιτικό κόμμα. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών είναι αδιαμφισβήτητα δίκαιο καθόσον το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
από το ίδιο το ΓΕΕΘΑ με τη Φ.454/14/499182/Σ.2376/9 Μάϊ 2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1 όπως γνωστοποιήθηκε στο ευρύ κοινό από το
Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ. Η διάκριση μεταξύ αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντων, υφίσταντο διαχρονικά βάσει του άρθρου 5 του ν.2439/1996, αλλά και βάσει των άρθρων 5 του ν.2319/2001 και 24 του ν.4361/2016, σύμφωνα με τα οποία
το σύνολο των αποφοίτων ΑΣΣΥ ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αντίθεση με τους Αξιωματικούς εξ
Εθελοντών που δεν είναι απόφοιτοι στρατιωτικής σχολής και ανήκουν στη Μέση Εκπαίδευση. Κατόπιν τούτου, δεν είναι λογική η ρύθμιση καλύτερης βαθμολογικής εξέλιξης (με χρήση μάλιστα και χρόνου θητείας που δεν ισχύει σε καμία άλλη κατηγορία προσωπικού),
για μια κατώτερη κατηγορία προσωπικού εις βάρος μιας ανώτερης κατηγορίας προσωπικού.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους
και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξιωματικοί οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32).
Ευελπιστώ και παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας, τιμής και αξιοπρέπειας για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο υποβάλλεται στο άρθρο 28 του παρόντος νομοσχεδίου ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του νόμου
2439/1996.



3 Μαρτίου 2022, 21:31

Μετά τη διαπίστωση ότι μετά από 31 ολόκληρους μήνες αναμονή, μέσα στα άρθρα του ΥΠΕΘΑ που εμπεριέχονται στο Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών δεν υπάρχει διάταξη που να επιλύει το ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν.4609/2919, παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν.4609/2019 προκάλεσε μείζον ιεραρχικό πρόβλημα σε βάρος των κατά το νόμο
2439/1996 κρινόμενων Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος των Αξιωματικών εξ Εθελοντών του Ν.Δ
445/1974 και μονιμοποιηθεισών Εθελόντριων του Ν.705/1977.
2. Κατά την περίοδο ψήφισης του Ν.4609/2019 η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος
που θα προκαλούσε. Κατά του άρθρου 32 τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τομέα άμυνας της ΝΔ
κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς ενώ ο κύριος Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση
θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο άρθρο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του Ν.4609/2019, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε
το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να
βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το VIDEO της βουλής.
3. Στη συνείδηση όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ, αυτό το ΟΧΙ της ΝΔ στο άρθρο 32 αποτέλεσε και αποτελεί ηθική και πολιτική δέσμευση για
λύση στο πρόβλημα. Ήταν δε λόγος, ώστε η ΝΔ να ψηφιστεί μαζικά από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ προκειμένου να διασφαλιστεί η εξάλειψη
της ιεραρχικής διασάλευσης. Τα στελέχη εμπιστεύτηκαν το κόμμα της ΝΔ που δεσμεύτηκε ότι αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση, θα τα
κάνει πράξη ως κυβέρνηση, επιδεικνύοντας την αυτονόητη συνέπεια που ζητούν οι πολίτες από ένα πολιτικό κόμμα. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ξεκάθαρη δέσμευση του κυρίου ΥΕΘΑ για την επίλυση του προβλήματος, σε πολλούς βουλευτές της συμπολίτευσης σε επισκέψεις που έλαβαν χώρα στο γραφείο του.
4. Το αίτημα για διοικητική αποκατάσταση των θιγόμενων στελεχών είναι αδιαμφισβήτητα δίκαιο καθόσον το πρόβλημα επιβεβαιώνεται
από το ίδιο το ΓΕΕΘΑ με τη Φ.454/14/499182/Σ.2376/9 Μάϊ 2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1 όπως γνωστοποιήθηκε στο ευρύ κοινό από το
Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ. Η διάκριση μεταξύ αξκων εξ ΑΣΣΥ και αξκων εξ Εθελοντων, υφίσταντο διαχρονικά βάσει του άρθρου 5 του ν.2439/1996, αλλά και βάσει των άρθρων 5 του ν.2319/2001 και 24 του ν.4361/2016, σύμφωνα με τα οποία
το σύνολο των αποφοίτων ΑΣΣΥ ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αντίθεση με τους Αξιωματικούς εξ
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Εθελοντών που δεν είναι απόφοιτοι στρατιωτικής σχολής και ανήκουν στη Μέση Εκπαίδευση. Κατόπιν τούτου, δεν είναι λογική η ρύθμιση καλύτερης βαθμολογικής εξέλιξης (με χρήση μάλιστα και χρόνου θητείας που δεν ισχύει σε καμία άλλη κατηγορία προσωπικού),
για μια κατώτερη κατηγορία προσωπικού εις βάρος μιας ανώτερης κατηγορίας προσωπικού.
5. Την επίλυση του προβλήματος ζητούν το Συντονιστικό Συμβούλιο Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ), τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων τα οποία έχουν καταθέσει σχετικές ερωτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους
και φυσικά οι διακλαδικά 2400 περίπου θιγόμενοι Αξιωματικοί οι οποίοι περιμένουν 34 ολόκληρους μήνες τη διοικητική τους αποκατάσταση (από την ημερομηνία ψήφισης του άρθρου 32).
Ευελπιστώ και παρακαλώ θερμά για την άμεση επίλυση του προβλήματος γιατί, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
από τη δημιουργία του, αφετέρου είναι ζήτημα αξιοκρατίας, τιμής και αξιοπρέπειας για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο υποβάλλεται στο άρθρο 28 του παρόντος νομοσχεδίου ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του νόμου
2439/1996.



3 Μαρτίου 2022, 21:41

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:02 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:00

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:03

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:26

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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3 Μαρτίου 2022, 21:26

Αξιότιμε
κύριε
υπουργέ
Τα
περί
ιεραρχίας
και
προαγωγών
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
των
αξιωματικών
που
προέρχονται
δηλαδή
από
τις
Ανώτερες
Στρατιωτικές
Σχολές
Υπαξιωματικών,
συντριπτικά
ρυθμίζονταν
από
τα
άρθρα
3
&
5
επ.
του
ν.
2439/
1996
μέχρι
το
έτος
2010.
Με
την
έναρξη
ισχύος
του
ν.
3883/2010
οι
διατάξεις
αυτές
καταργήθηκαν,
σύμφωνα
με
τις
τελικές
διατάξεις
του
νόμου
(άρθρο
91),
και
τα
σχετικά
θέματα
ρυθμίζονται
πλέον
από
το
ν.
3883/2010,
ισχύουν
δε
δυσμενέστερες
διατάξεις
για
την
προαγωγή
τους,
καθόσον
αυξάνεται
ο
χρόνος
προαγωγής
των
υπολοχαγών,
λοχαγών,
ταγματαρχών
και
αντισυνταγματαρχών
εφόσον
κατά
δύο
(2),
τέσσερα
(4),
δύο
(2)
και
ένα
(1)
έτη
αντίστοιχα,
ενώ
απωλέσθη
ο
καταληκτικός
Βαθμός
του
Συνταγματάρχη
(και
αντίστοιχων
ΕΔ)
για
όσα
στελέχη
δεν
διαθέτουν
πτυχίο
ΑΕΙ,
καταρρίπτοντας
έτσι
τις
τότε
προκηρύξεις
εισαγωγής
τους
στις
ΑΣΣΥ.
Με
το
άρθρο
37
του
ν.
4494/2017,
όπως
τροποποιήθηκε
με
το
άρθρο
150
του
νόμου
4764/20,
ο
νομοθετης
επανέφερε
τις
σχετικές
ρυθμίσεις
του
ν.
2439/1996
μόνο
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ,
καθώς
και
αυτούς
που
προέρχονται
από
την
κατηγορία
των
μονιμοποιηθέντων
εθελοντών
του
ν.δ.
445/1974
και
εθελοντριών
του
ν.
705/1977,
που
συμπλήρωναν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
υπηρεσίας
μέχρι
την
31-12-2015,
δηλαδή
καλύπτει
τους
καταταγέντες
το
έτος
1990
και
προγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αυτή
δημιούργησε
άνισους
όρους
εξέλιξης
μεταξύ
των
αξιωματικών
των
παραπάνω
κατηγοριών
της
ίδιας
προέλευσης
ΑΣΣΥ,
αφού
οι
καταταγέντες
μέχρι
το
έτος
1990
(Τάξεις
92),
εφεξής
αποκτούν
πλέον
τον
καταληκτικό
βαθμό
του
Συνταγματάρχη
ενόψει
αποστρατείας,
στα
35
έτη
πραγματικής
υπηρεσίας,
ενώ
ενδεικτικά
πέραν
άλλων
ευεργετημάτων
προάγονται
ως
ανώτεροι
Αξκοί
τουλάχιστον
κατά
τέσσερα
(4)
έτη
νωρίτερα
των
υπολοίπων
που
εισήχθησαν
μεταγενέστερα.
Η
ρύθμιση
αρχικά
καθίσταται
δυσμενής
σε
σχέση
με
αυτούς
που
έχουν
καταταγεί
μέχρι
31-12-1992,
γιατί
και
αυτοί
έναντι
του
νόμου
3865/2010,
στο
ΠΔ
169/2007
μνημονεύονται
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι,
ενώ
διέπονται
συνταξιοδοτικά
από
τις
ίδιες
διατάξεις
του
εν
λόγω
νόμου
3865/10.
Ομοίως
δυσμενής
όμως
και
για
τους
αξιωματικούς
ΑΣΣΥ
που
κατετάγησαν
το
έτος
1993
(Τάξεις
95).
Το
έτος
1993
εισήχθησαν
στις
Παραγωγικές
Σχολές
των
Υπαξιωματικών
σπουδαστές
το
μήνα
Μάιο
και
το
μήνα
Οκτώβριο
–
Νοέμβριο.
Εκ
των
μεν
πρώτων
του
Μαΐου,
ένας
μεγάλος
αριθμός
στελεχών,
ίσος
με
τα
⅖
του
συνόλου
των
εισακτέων
στις
ΑΣΣΥ
το
ακαδημαϊκό
έτος
1993,
επελέγησαν
στο
όπλο
του
Στρατού
Ξηράς
και
ενώ
αποφοίτησαν
της
οικείας
στρατιωτικής
σχολής
ενωρίτερα,
πλέον
λογίζονται
και
εξελίσσονται
κατά
συντριπτική
πλειοψηφία
μάλιστα
ως
ενιαία
τάξη,
ήτοι
ως
καταταγέντες
με
τη
σειρά
του
έτους
1992,
δηλαδή
ακολουθώντας
την
προηγούμενη
σειρά
κατάταξης.
Όλοι
οι
υπόλοιποι
παρέμειναν
κατ’
αναλογία
της
σειράς
κατάταξης
ΑΣΣΥ
1993,
ακόμα
και
στην
περίπτωση
που
αυτοί
κατατάχθηκαν
την
ίδια
ημέρα
με
τους
προηγούμενους.
Τόσο
η
διαφορετική
αντιμετώπιση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
που
κατατάχθηκαν
από
1-1-1991
μέχρι
31-12-1992,
όσο
και
η
συναφής
ειδική
μεταχείριση
των
αξιωματικών
ΑΣΣΥ
κατάταξης
μέχρι
31.12.1993,
δεν
έχει
εμφανές
–
εύλογο
κριτήριο
και
παραβιάζει
τις
αρχές
της
ίσης
μεταχείρισης
και
της
χρηστής
διοίκησης.
Για
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
προτείνεται
η
επέκταση
της
εφαρμογής
των
συγκεκριμένων
διατάξεων
του
ν.
2439/1996
στους
Αξιωματικούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
τα
έτη
1991
–
1992
και
ευλογώς
συνολικά
για
τους
Αξκούς
ΑΣΣΥ
καταταγέντες
το
έτος
1993
(Τάξεις
93
–
94
–
95),
οι
οποίο
μάλιστα
σε
πολλές
περιπτώσεις
διαθέτουν
περισσότερα
ακαδημαϊκά
προσόντα
συγκρινομενοί
με
τους
ωφελούμενους
εκ
της
πρόσφατης
ρυθμίσεως
συναδέλφους
τους,
καθώς
εισήχθησαν
με
πανελλήνιες
εξετάσεις
αντί
απευθείας
προκηρύξεων.
Με
την
προτεινόμενη
διάταξη
ικανοποιείται
το
δίκαιο
αίτημα
των
υπόψη
αξιωματικών
ΑΣΣΥ,
ώστε
όλοι,
οι
λογιζόμενοι
εις
στο
παρελθόν
ως
παλαιοί
ασφαλισμένοι
και
κατ’
αναλογία
οι
αδιαίρετα
προσκολημενοί
σε
αυτούς,
Αξιωματικοί
του
επόμενου
έτους
κατάταξης
στο
σύνολό
τους
(
ως
ενιαία
τάξη)
,
να
εξελίσσονται
πλέον
με
τους
ίδιους
όρους,
ενώ
αποκαθίσταται
η
αδικία
σε
βάρος
όσων
έχουν
καταταγεί
τα
έτη
1991,
1992 και 1993. (Τάξεις 93 94 95)
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3 Μαρτίου 2022, 21:47 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:40

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:46 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:00

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:15

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:34 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:00
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:47

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:41

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:09

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:28 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
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οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



3 Μαρτίου 2022, 20:25 |

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 20:56 |

Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους Αξιωματικούς Ε ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά
ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 20:56

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:22

Προκειμένου να επιλυθεί ένα υπαρκτό νομοθετικό κώλυμα και να αποκατασταθεί μια υφιστάμενη νομοθετική παράλειψη αποδίδοντας
δίκαιο, και δεδομένου ότι το κατατεθέν προς διαβούλευση σχέδιο νόμου ασχολείται – μεταξύ άλλων – με θέματα που σχετίζονται με τα
όρια ηλικίας αποστρατείας και καταληκτικού βαθμού, παραθέτω σύντομο υπόμνημα καθώς και πρόταση τροποποίησης της παρ. 17 του
άρθρου 16 του ν. 2439/1996.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην κατηγορία αξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα
και υπάγονται στις εν ισχύ διατάξεις του ν. 2439/1996. Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους αξιωματικούς να εξαντλήσουν
τον σταδιοδρομικό τους ορίζοντα, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προσπορίζεται η υπηρεσία από την αξιοποίηση στελεχών με αυξημένα
ακαδημαϊκά προσόντα.
Οι ανωτέρω αξιωματικοί, κρίνονται σύμφωνα με το νόμο για προαγωγή στον καταληκτικό τους βαθμό (Συνταγματάρχη και αντιστοίχων)
με τη συμπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, και εφόσον κριθούν προακτέοι προάγονται στον επόμενο βαθμό. Επειδή όμως το όριο ηλικίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων είναι το 56ο έτος, κατ’ ουσίαν επενεργεί
και αποκλείει αυτή την κατηγορία αξιωματικών από την κτήση του καταληκτικού βαθμού εξέλιξής τους.
Προς διόρθωση αυτής της νομοθετικής αστοχίας, υποβάλλεται πρόταση τροποποίησης της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/96 ως
κατωτέρω:
17. Από τις διατάξεις της παρ. 14 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι Συνταγματάρχες και Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων
Κλάδων που δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους, καθώς και οι Ταξίαρχοι και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις, δεν συμπληρώνουν δύο (2)
έτη στον κατεχόμενο βαθμό (Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4598/2019 Α’ 36). Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους, που δεν συμπληρώνουν 35ετία. Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες, Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων
των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του
πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για
προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε´ της παραγράφου 1 του
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άρθρου 5 ανεξαρτήτως τυχόν κατάληψης από το όριο ηλικίας του άρθρου 21 παρ. 8 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. (Προστέθηκε με το άρθρο 4 ν. 4494/2017 Α’ 165)



3 Μαρτίου 2022, 20:52 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



3 Μαρτίου 2022, 20:19 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:30 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε
για
την
αποκατάσταση
του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 20:09

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Δυστυχώς το παρόν νομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνει ρύθμιση για τη διόρθωση της στρέβλωσης της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ τάξης
93 (κατάταξης 91) και κατ’ επέκταση των τάξεων 94 (κατάταξης 92 και 93) και 95 (κατάταξης 93), όπως κατ’ επενάληψη έχει υποσχεθεί
ο κ. ΥΕΘΑ. Θα ήταν εύλογο να δρομολογηθεί και να συμπεριληφθεί άμεσα σε επόμενο νομοσχέδιο, καθώς τα στελέχη ΑΣΣΥ τάξεως 93
έχουν ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό εφόσον ίσχυε για τις προαγωγικές τους κρίσεις ο
Ν.2439/1996,
όπως
ίσχυσε
για
τις
προηγούμενες
τάξεις
έως
την
92
(κατάταξη
90).
Επιπλέον, θα ήταν δίκαιο να εξετασθεί η μισθολογική ανταπόδοση των στελεχών, κάθε προέλευσης, που κατέχουν πανεπιστημιακούς
τιτλους σε αντικείμενα συναφή με τη στρατιωτική τέχνη σε επίπεδο πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού αντίστοιχα, όπως γίνεται
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα στελέχη αυτά προσφέρουν ποιοτικότερο έργο και υψηλότερη απόδοση στην εργασία τους με τις
αυξημένες γνώσεις τους, χωρίς να αποζημιώνονται ανάλογα. Εύλογο θα ήταν λοιπόν, αν θέλουμε ένα αξιοκρατικότερο και ανταποδοτικότερο αξιολογικό σύστημα, να ανταμείβονται ανάλογα τα στελέχη με τα υψηλότερα ακαδημαϊκα προσόντα.
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Διαπιστώνεται ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη
που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977),
έναντι
των
Αξκων
αποφοίτων
ΑΣΣΥ
και
παραθέτω
ως
σχόλιο
τα
ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
Πλέον των ανωτέρω παρακαλώ όπως ληφθεί υπ΄ όψιν το πλήθος των υποβληθέντων σχολίων τα οποία έχουν αναρτηθεί για το παρόν
άρθρο του υπό ψήφιση Ν/Σ, το οποίο υπερβαίνει κατά εμφατικό τρόπο τα σχόλια που έχουν υποβληθεί για οποιοδήποτε άλλο άρθρο
του. Η μαζική υποβολή σχολίων αποτελεί τη δυναμική έκφραση μιας συγκεκριμένης ομάδας πολιτών, να εκφράσει τις αγωνίες της, στο
πλαίσιο μιας ευγενούς κοινοβουλευτικής διαδικασίας προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε με τη σειρά τους να
αντιληφθούν, να σταθμίσουν και να επιληφθούν επί της θεραπείας ενός μαζικά υποβληθέντος δίκαιου αιτήματος.
Επισημαίνεται ότι η διαιώνιση της συγκεκριμένης δυσμενούς καταστάσεως (περί αρχαιότητος Αξιωματικών διαφορετικών προελεύσεων) εις βάρους των Αξιωματικών προελεύσεως ΑΣΣΥ, αποτελεί πράξη με την οποία συμβάλει στην αποδόμηση του ρόλου των Σχολών
Υπαξιωματικών. Σχολών των οποίων η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα ιδρύσεως υπήρξε η απαίτηση παραγωγής στελεχών συγκεκριμένων
προδιαγραφών τα οποία θα συνέβαλαν στην επικράτηση της παραγωγικής και επιχειρησιακής δομής των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πρόσληψη στελεχών εκτός του θεσμού εισαγωγής των Παραγωγικών Σχολών, λειτούργησε σε πολλές περιπτώσεις επικουρικά
υπέρ της αύξησης του πλήθους των υπηρετούντων στελεχών. Η αποκατάσταση της ιεραρχικής υπεροχής των στελεχών προελεύσεως
ΑΣΣΥ, επιδεικνύει εκ μέρους της Πολιτείας και την αναγνώριση του ρόλου των συγκεκριμένων Σχολών. Ρόλου των οποίων οποιαδήποτε
παραγωγική Σχολή των ΕΔ θα πρέπει να διαθέτει έναντι οποιουδήποτε άλλου τρόπου προσλήψεως στελεχών (πχ Ιεραρχική υπεροχή των
στελεχών προέλευσης ΑΣΕΙ έναντι στελεχών πτυχιούχων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν προσληφθεί με διαγωνιστική διαδικασία).
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



3 Μαρτίου 2022, 20:42

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 23:33

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογέ-
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νειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96



3 Μαρτίου 2022, 23:27

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 23:58

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
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Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 23:15

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 23:24

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 23:05

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91,92,93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοικά ρυθμίστηκαν με
το Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Κάθως οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους έτος κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 22:53 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:01

646

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:10

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:55

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:32

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:27

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:14 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η
αξιοπρέπεια
και
ο
σεβασμός
στην
ιεραρχία
των
στελεχών
των
Ε.Δ.
είναι
αδιαπραγμάτευτη.
6



3 Μαρτίου 2022, 22:06

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
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εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 22:04

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:40

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:56

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:35

Κ. Υπουργέ δεν θα μακρηγορήσω με έχουν καλύψει οι συμμαθητές μου . Θα παρακαλούσα όπως δώσετε λύση επι του άρθρου 32 ώστε
να επέλθει το ορθόν που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 αναίτια ανέτρεψε κ επήλθε το χάος .
Ευχαριστώ
για
το
χώρο
Με σεβασμό



3 Μαρτίου 2022, 22:56

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:06 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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3 Μαρτίου 2022, 22:09 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:03 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:20

Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το
Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 1990.



3 Μαρτίου 2022, 22:10

ακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης της
πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη βάση
άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους
έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 22:14

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:25

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:40

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
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εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



νομοθετικό

έργο.

3 Μαρτίου 2022, 22:33

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 22:58 | Αντώνης

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 22:44

Παρακαλώ για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, με τους ΑΣΣΥ 90, που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το
Άρθρο 150 του Ν.4764 του 2020, στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Καθώς οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικά
αδιαίρετα από το ίδιο πλαίσιο με τους συνάδελφους έτους κατάταξης 90.



3 Μαρτίου 2022, 21:42

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:22

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 21:19
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Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



3 Μαρτίου 2022, 21:54

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:05

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:58

Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ 91, 92, 93, (Τάξεις 93 – 94-95) με τους ΑΣΣΥ 90, δια της επέκτασης
της πρόσφατης ευνοϊκης ρυθμίσης του άρθρου 150 του ν.4764/20, μέχρι τις 31.12.1018, για τους Αξκούς αυτής της προέλευσης , στη
βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος. Οι εν λόγω Αξκοί καταλαμβάνονται ιεραρχικής αδιαίρετα στο ίδιο πλαίσιο, με τους συναδέλφους έτους κατάταξης ΑΣΣΥ 90 (Τάξη 92) που προκρίθηκαν.



3 Μαρτίου 2022, 21:55

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.



3 Μαρτίου 2022, 21:06

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.
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3 Μαρτίου 2022, 21:34

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν επί σειρά ετών οι Αξιωματικοί
εξ
ΑΣΣΥ,
στο
τρέχον
νομοθετικό
έργο.
Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στην ιεραρχία των στελεχών των Ε.Δ. είναι αδιαπραγμάτευτη.

ΑΡΘΡΟ 29



2 Μαρτίου 2022, 15:38

Η παράγραφος 3δ της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 20 του Ν. 3883/2010, φρονώ ότι πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
«δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες
και αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας
Αξιωματικού.»
Αιτιολόγηση: Για να υπάρχει ταύτιση των υπόψη διατάξεων με αυτές του άρθρου 27 του Ν. 3883/2010.Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει δινομία (αντικρουόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις).



2 Μαρτίου 2022, 14:04

Η παράγραφος 3δ της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 20 του Ν. 3883/2010, φρονώ ότι πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
«δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες
και αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας
Αξιωματικού.
Αιτιολόγηση: Για να υπάρχει ταύτιση των υπόψη διατάξεων με αυτές του άρθρου 27 του Ν. 3883/2010.Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει δινομία (αντικρουόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις).



2 Μαρτίου 2022, 12:47

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
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VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:25

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:06

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
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2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:12

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:25
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:33 |

Προς τι η αλλαγή του Νόμου για τις κρίσεις στο βαθμό του Συνταγματάρχη κατά έτος πριν καν εφαρμοστεί ο ισχύον Νόμος αρχής γενομένης από το 2023 που καθορίζει κατά τάξη άπαξ με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας; Η βιασύνη είναι προβληματική και υποδηλώνει
προχειρότητα ή άλλους σκοπούς είτε κατά την ψήφιση του ισχύοντος Νόμου είτε τώρα. Οποιαδήποτε αλλαγή θα έπρεπε να γίνει μετά
το 2024 και την εφαρμογή του ισχύοντος Νόμου για έναν χρόνο τουλάχιστον προς εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.



2 Μαρτίου 2022, 12:01

Είναι λυπηρό πολύ που ο κ.ΥΕΘΑ μετά από 3 χρόνια ως πολιτικός προϊστάμενος του ΥΠΕΘΑ υποβάλλει προς ψήφιση 7 άρθρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών που ως προφανή στόχο έχει τους Συνταγματάρχες. Στην αιτιολογική έκθεση αναγράφεται ότι «Με
την εν λόγω πρόβλεψη απομακρύνεται ο κίνδυνος του κακώς εννοούμενου εφησυχασμού, ο οποίος ελλοχεύει με το ισχύον σήμερα
καθεστώς, αυξάνεται η υπηρεσιακή απόδοση των αξιωματικών αυτού του βαθμού, ενώ ενισχύεται η μεταξύ τους ευγενής άμιλλα». Αυτό
που πραγματικά θα γίνει είναι κανείς εν ενεργεία Συνταγματάρχης να μην ασχολείται με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα αλλά με μέσο
να προσπαθεί να πετύχει κάθε χρόνο να μην τεθεί ως ΕΟΘ! Και φυσικά αυτοί που θα τεθούν ΕΟΘ καμία διασφάλιση δεν παρέχεται ότι
θα προσφέρουν έστω και τα ελάχιστα, γιατί πολύ απλά δεν θα το έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Δυστυχώς αν δεν αποσυρθεί η παρούσα πρόβλεψη τα αποτελέσματα θα φανούν σε 2-3 χρόνια.



2 Μαρτίου 2022, 09:55

Προβληματισμό και ανασφάλεια δημιουργεί η πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να διώξει τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ),
κατώτερο μεν προσωπικό στα χαρτιά ικανότατο και προσοντούχο δε στην πράξη, όταν αυτοί συμπληρώσουν το 50ο έτος ηλικία τους με
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κίνδυνο να μην έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Πως θα επιλυθεί αυτό το ζήτημα του οποίου η υλοποίηση θα δημιουργήσει
κοινωνικό πρόβλημα και θα δυσχεράνει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.
Σας ευχαριστώ θερμά.



2 Μαρτίου 2022, 08:00

Ωραίες όλες οι προτεινόμενες αλλαγές, αλλά με τους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι δυστυχώς φτάνοντας στην ηλικία των 50 ετών καλούνται να
μείνουν άνεργοι χωρίς σύνταξη ικανή να συντηρήσει οικογένεια, υπάρχει η βούληση να γίνει κάτι; Οι ΕΠΟΠ στα 50 είναι ανίκανοι για
την ενεργό υπηρεσία;



1 Μαρτίου 2022, 21:32

Άρθρο 29 Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 3883/2010
Προτείνονται
οι
παρακάτω
τροποποιήσεις:
1.
Ως
έχει
2.
Τακτικές
κρίσεις
γίνονται
τους
μήνες
Μάρτιο
και
Απρίλιο.
Σε
αυτές
κρίνονται:
α) Οι συμπληρούντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωματικοί, τον αναγκαίο
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 χρόνο παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.
(αιτιολόγηση: αφαιρέθηκε από το κείμενο η διάταξη «πλην Συνταγματαρχών και αντιστοίχων και προστέθηκε και δεύτερη προϋπόθεση
ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται για το σύνολο των Αξιωματικών ότι σε μια πιθανή δυσμενή
κρίση πρόωρης αποστρατείας θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος των 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας)
2.β)
ως
2.ε)
ως
έχουν
3.
Οι
έκτακτες
κρίσεις
γίνονται
οποτεδήποτε.
Σε
αυτές
κρίνονται:
3.α)
ως
3.γ)
ως
έχουν
δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις ανώτερων βαθμών, καθώς και Συνταγματάρχες και
αντίστοιχοι με τη συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου παραμονής στον βαθμό καθώς και τον χρόνο συνολικής υπηρεσίας
Αξιωματικού. (αιτιολόγηση: προστέθηκε και δεύτερη προϋπόθεση ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται για το σύνολο των Αξιωματικών ότι σε μια πιθανή δυσμενή κρίση πρόωρης αποστρατείας στο βαθμό του Συνταγματάρχη θα
έχει συμπληρωθεί ο χρόνος των 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και δεν επηρεάζει τους ανωτάτουας καθώς για τους ανωτάτους δεν ορίζεται στο άρθρο 27 χρόνος συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού καθώς δεν απαιτείται μιας και συμπληρώνονται τα 35 έτη)



1 Μαρτίου 2022, 20:36

Καταρχήν ως εν ενεργεία Συνταγματάρχης λυπάμαι πολύ που ο κ.ΥΕΘΑ μετά από 3 χρόνια ως πολιτικός προϊστάμενος του ΥΠΕΘΑ υποβάλλει προς ψήφιση 7 άρθρα σε νομοσχέδιο του υπουργείου εσωτερικών που ως προφανή στόχο έχει τους Συνταγματάρχες. Στην αιτιολογική έκθεση αναγράφεται ότι «Με την εν λόγω πρόβλεψη απομακρύνεται ο κίνδυνος του κακώς εννοούμενου εφησυχασμού, ο οποίος
ελλοχεύει με το ισχύον σήμερα καθεστώς, αυξάνεται η υπηρεσιακή απόδοση των αξιωματικών αυτού του βαθμού, ενώ ενισχύεται η
μεταξύ τους ευγενής άμιλλα». Αυτό που πραγματικά θα γίνει είναι κανείς εν ενεργεία Συνταγματάρχης να μην ασχολείται με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα αλλά με μέσο να προσπαθεί να πετύχει κάθε χρόνο να μην τεθεί ως ΕΟΘ! Και φυσικά αυτοί που θα τεθούν ΕΟΘ
καμία διασφάλιση δεν παρέχεται ότι θα προσφέρουν έστω και τα ελάχιστα, γιατί πολύ απλά δεν θα το έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Δυστυχώς
αν δεν αποσυρθεί η παρούσα πρόβλεψη τα αποτελέσματα θα φανούν σε 2-3 χρόνια.



1 Μαρτίου 2022, 16:50

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας νοιάζεται μόνο για τους ανώτερους αξιωματικούς. Νοιάζεται μόνο γι’ αυτούς
και το πως θα παραμείνουν οι Συνταγματάρχες. Για τους ΕΠ.ΟΠ. όμως ποιός θα νοιαστει? Κινδυνεύουν να φύγουν μόλις συμπληρώσουν
το 50ο έτος της ηλικίας τους. Αλλά ποιος νοιάζεται? Πρόκειται για κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό….



1 Μαρτίου 2022, 07:21

Καλημέρα σειρές.
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Να πάμε όλοι στη διαβούλευση και να γράψουμε τα παρακάτω:
Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 07:12

Καλημέρα σειρές.
Να πάμε όλοι στη διαβούλευση και να γράψουμε τα παρακάτω:
Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



1 Μαρτίου 2022, 06:10

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



27 Φεβρουαρίου 2022, 16:05

Το δίκαιο να γίνει πράξη!!!
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Η τροποποίηση παρ.8 αρθρου 21 ν.2439/1996 που αφορά τα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών οι οποίοι κρίνονται με αυτόν το
νόμο να επεκταθεί και για τους νέους αξιωματικούς που κρίνονται με τον ν.3883/2010. Θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση του συνταξιοδοτικού νόμου 3865/10 με τα όρια ηλικίας ή χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας που θέτει και του νόμου 3883/10 στον οποιο δεν γίνετε μνεία
καθόλου στα όρια ηλικία καθώς και στα 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Κατα την αποψή μου θα πρέπει να καθοριστεί το 58 έτος ως
ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότισης για τους αξιωματικους που κρίνονται με το ν.3883/10 και να υπάρχει μια κλιμάκωση εως μέγιστο
χρόνο τα 65 ή 67.

ΑΡΘΡΟ 30

28 Φεβρουαρίου 2022, 13:51
Αγαπητοί νομοθέτες, υπηρετώ στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού από τον θεσμό των ΕΠΥ. Είμαι απόφοιτος ΑΕΙ και κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Η υπηρεσία έλαβε μια απόφαση για τους συναδέλφους υπαξιωματικούς, κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων,που προέρχονται από μη παραγωγική σχολή. Ποια ήταν αυτή; Η εξομοίωση, μετά από αίτηση τους και ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας, με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ. Σχολές οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως τριτοβάθμια ιδρύματα από τα λοιπά ΑΕΙ εν αντιθέσει με
τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που τους μεταφέρει στο σώμα των αξιωματικών, ενώ όσοι δε μεταταχθουν στο σώμα των Αξκων αποστρατεύονται
με τον βαθμό του Σχη. Δηλαδή κατατάσσει αποφοίτους ΑΕΙ στην ίδια κατηγορία με αποφοίτους μιας σχολής που φέρει τίτλο ισάξιο με
τις ανώτατες και ανώτερες σχολές και από την άλλη τους αποφοίτους αυτών των σχολών τους αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα
ΑΕΙ ενώ δεν είναι καν ΤΕΙ. Άντε αυτό να το δεχθούμε αλλά το να μη προσφέρουν ένα καταπληκτικό βαθμό κατά την αποστρατεία, σε
αυτή την κατηγορία υπαξιωματικών, θεωρώ ότι είναι άδικο από τη στιγμή όπου ένας απόφοιτος ΙΕΚ; ανωτέρας; Ανωτάτης; πάντως όχι
ΤΕΙ απολαμβάνει αυτού του ευεργετηματος. Θα παρακαλούσα το νομοθέτη να επανεξετάσει το θέμα και να λύσει αυτή την αδικία. Ας
ρωτήσουν και τη γνώμη των άλλων ΑΕΙ για το θέμα.
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. και σε συνέχεια του (ε) σχετικού εγγράφου της, με το οποίο υπέβαλε
τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα πρόταση στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας, εξετάζοντας ενδελεχώς τις
πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική αλλά και ασφαλιστική κατάσταση
των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) του (α) σχετικού και κατόπιν του (στ) ομοίου εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης – Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ., επανέρχεται στο θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών
Προελεύσεως Ε.Μ.Θ που είναι κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι.
2. Στα άρθρα 9 έως 13 και ειδικότερα στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του (β) σχετικού, ορίζεται ότι η δυνατότητα μετάταξης παρέχεται
στους Μόνιμους Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ, στους ΕΜΘ και στους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και πληρούν τις ανά κατηγορία προϋποθέσεις.
3. Παρ’ όλ αυτά και παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες και αναφορές που έχουν ιεραρχικά καταθέσει συνάδελφοι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και σήμερα να μεταταχθούν σε ανώτερη κατηγορία. Συνεπώς, αναστοχαζόμενοι τις ανεπιτυχείς
προσπάθειες για μετάταξη και μελετώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο, αναδύεται η σκέψη, ότι χρειάζεται να εξεταστεί μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα τιμήσει αποστρατευτικά τους Αξιωματικούς πτυχιούχους ΑΕΙ προέλευσης ΕΜΘ, εκ των οποίων η πλειονότητα
κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους δεν θα καταφέρουν να μεταταχθούν
4. Με το άρθρο 4 του (δ) σχετικού αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω ο αποστρατευτικός βαθμός των ΕΜΘ και ορίστηκε αυτός του Υπολοχαγού
και των αντίστοιχων χωρίς ο Νομοθέτης να προβεί σε διάκριση πτυχιούχων – μη πτυχιούχων ΑΕΙ Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ και
δεν ευεργέτησε με έναν επιπλέον αποστρατευτικό βαθμό τους Αξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ.
5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. έχει καταθέσει προτάσεις όπου αναγνωρίζεται η συνεισφορά στις
Ένοπλες Δυνάμεις των Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ και έχει ζητήσει επιπροσθέτως την ένταξη τους στην Β’ μισθολογική κατηγορία
από την ημερομηνία ισχύος του ν.4609/2019 https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1298-pomens-misthologiki-katataksiekseliksi-stelexon-proerxomenon-emth-lyseis-edo-kai-tora μιας και τέτοια πρόβλεψη δεν ενσωματώθηκε εξ αρχής.
6. Για την αποκατάσταση των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει τα παρακάτω ώστε να
αποδοθεί ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός στους Αξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ:
Την Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3883/2010 ως εξής:
1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
«(6) Λοχαγός για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».
2. Η υποπ. 8 αναριθμούνται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
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«(8) Υποπλοίαρχος για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
3. Η υποπ. 8 αναριθμούνται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
«(8) Σμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
λαμβάνοντας υπ όψιν ότι οι Μόνιμοι Αξιωματικοί προελεύσεως Ε.Μ.Θ. πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., αναμφισβήτητα με το μορφωτικό τους επίπεδο
ενισχύουν σε πλείστες θέσεις τις Ένοπλες Δυνάμεις (μεγιστοποιώντας το δίχως άλλο τα οφέλη για αυτές), και είναι ηθικά θεμιτό, στα
πλαίσια της επιβράβευσης και ενθάρρυνσης της αριστείας, να υπάρξει πρόβλεψη τίμησης τους με την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντίστοιχων.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ως θεσμική εκπρόσωπος όλων των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών των
Ενόπλων Δυνάμεων πορεύεται καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους
ανεξάρτητου προέλευσης και σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα τους χωρίς αποκλεισμούς, καλεί δε την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία
σε διάλογο, ώστε να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες λύσεις που τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αποκαθιστούν εξόφθαλμες μισθολογικές αδικίες σε βάρος των στελεχών κατηγορίας Ε.Μ.Θ. αλλά και αποκαθιστούν ανάμεσά τους αυτούς που αριστεύουν.



28 Φεβρουαρίου 2022, 13:33

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1498-pomens-akskoi-proeleyseos-emth-me-ptyxio-aei-nai-stin-aristeia



28 Φεβρουαρίου 2022, 13:23

Στην τροποποίηση του άρθρου 23 ν. 3883/2010 συνεχίζεται μία αδικία ετών για τους Αξιωματικούς Σωμάτων της ΣΣΕ. Η αδικία αφορά
τον
καταληκτικό
βαθμό
τους,
όπως
φαίνεται
παρακάτω:
α.
Από
τη
Σχολή
Ικάρων
αποφοιτούν
Αξιωματικοί
ΠΑ:
(1)
Ιπτάμενοι
με
καταληκτικό
βαθμό
«Πτέραρχος»
και
(2) Μηχανικοί με καταληκτικό βαθμό «Αντιπτέραρχος»
β.
Από
τη
Σχολή
Ναυτικών
Δοκίμων
(1)
Μάχιμοι
με
καταληκτικό
(2) Μηχανικοί με καταληκτικό βαθμό «Αντιναύαρχος»

αποφοιτούν
βαθμό

Αξιωματικοί
«Ναύαρχος»

ΠΝ:
και

γ.
Από
τη
Στρατιωτική
Σχολή
Ευελπίδων
αποφοιτούν
Αξιωματικοί
Στρατού:
(1)
Όπλων
με
καταληκτικό
βαθμό
«Στρατηγός»
και
(2)
Σωμάτων
με
καταληκτικό
βαθμό
«Υποστράτηγος»
(Αντί
του
Αντιστράτηγος)
Στο πλαίσιο του δικαίου, της διακλαδικότητας αλλά και της κοινής σταδιοδρομίας προτείνεται ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Σωμάτων απόφοιτους ΣΣΕ αυτός του Αντιστράτηγου, με καθήκοντα ως Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού, είτε Διοικητές Ανώτατης
Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού.



28 Φεβρουαρίου 2022, 12:53

Επί
του
Άρθρου
30
προτείνονται
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
Με εκτίμηση
Χρήστος Μουρκούσης
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Προς τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς.
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Πρέπει να σταματήσει η άνιση μεταχείριση και να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών
Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του
Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να
λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.
Με
Αγγελική Αρφάνη
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται, αυτό του υπολοχαγού και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια
στην σταδιοδρομία τους.
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Πρέπει στο παρόν άρθρο να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων και
για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη
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Προτείνεται
η
τροποποίηση
των
άρθρων
23
και
91
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
Επί
του
άρθρου
23:
Προτείνεται
η
κατάργηση
της
περίπτωσης
ε΄.
Επί του άρθρου 91: Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 5 ως συνέπεια της κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23.
Αιτιολόγηση
επί
της
προτεινόμενης
κατάργησης
της
περίπτωσης
ε΄
του
άρθρου
23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο Στρατό δια νόμου ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ. Άλλωστε πως θα φαινόταν αν δια νόμου απαγορευόταν ένας πολίτης ΑμεΑ να γίνει υπουργός; Τα
καθήκοντα ενός υπουργού είναι ελάσσονος σημασίας ώστε να επιτρέπεται σε έναν ΑμεΑ να τα αναλαμβάνει (και καλώς γίνεται), χωρίς
να θίγεται το «αξιόμαχον» της οποιασδήποτε κυβέρνησης, ενώ ένας στρκός απόφοιτος ΑΣΣΥ δε μπορεί να γίνει Ανχης ή Σχης διότι θα
θιγεί
το
αξιόμαχο
του
Στρατού;
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη απόφοιτοι ΑΣΣΥ δε θα θέλουν να περάσουν το σχολείο Λοχαγών εφόσον γνωρίζουν ότι δια νόμου και χωρίς δική τους υπαιτιότητα
τους
απαγορεύεται
να
κατέχουν
αυτόν
το
βαθμό
αν
είναι
Ε.Υ.
2. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην απόδοσή
τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο ότι νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
3. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
4. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο αξκός στο πεδίο της μάχης άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο αξκός σε θέσεις
επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και μπορούν να καλυφθούν άνετα και από αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι λοχαγός απόφοιτος ΑΣΣΥ, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Απόφοιτος της σχολής θετικών επιστημών του ΕΑΠ). Μπορεί σωματικά να μην είμαι, αλλά διανοητικά είμαι σε αρίστη κατάσταση και κάλλιστα σε περίοδο κρίσης θα μπορούσα να προσφέρω τις υπηρεσίες συντονίζοντας για παράδειγμα τις μεταφορές σε κάποιο λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, αποδεσμεύοντας έναν υγιή αξκό για το πεδίο της μάχης ο οποίος θα έκανε τα ίδια
ακριβώς που θα κληθώ να κάνω και εγώ, χωρίς επιπτώσεις στη βαθμολογική του εξέλιξη επειδή έτυχε να βρίσκεται σε μια θέση σημαντική
μεν,
στα
μετόπισθεν
δε.
5. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς.
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Παρακαλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς,
Ανθυπασπιστές
και
Υπαξιωματικούς
.

661

Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως
καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς
Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί
που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον
καταληκτικό
βαθμό.
Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία
τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται
αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους
Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ
που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά,
θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών
καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη
θα
παραμένουν
στάσιμοι.
Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο
νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε
αυτή
η
διάκριση
για
βασίζονταν
σε
μισθολογικές
προαγωγές
και
οι
σε
διοικητικές
προαγωγές.
Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές
που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιου
του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές
και
Υπαξιωματικούς
να
λάβει
υπόψιν
τα
παρακάτω.
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς
λόγους
υγείας
μετά
από
γνωματεύσεις
των
Ανωτάτων
Στρατ.
Επίτροπων.
Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων
όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης
και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να
μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές
καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι
ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο
καθεστώς.
Πλέον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους
Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ
που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά,
θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη
και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές
προαγωγές.
Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές
που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιου
του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Προτείνεται για τους Αξιωματικούς Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου,να προβλεφθεί ο καταλυτικός
βαθμός
του
Αντιστρατήγου
για
τον
οποίο:
α. Να ανατίθενται τα καθήκοντα του Διοικητή της ΑΣΔΥΣ ( μείζων σχηματισμός Δ.Μ του Στρατού Ξηράς)λόγω γνώσης, εξειδίκευσης κι
εμπειρίας.
β. Να συμμετέχει κατά μία (1) θέση στην σύνθεση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί από το παρόν σχέδιο Νόμου είναι η «Βαθμολογική και Μισθολογική Αποκατάσταση των Αξκών
Ειδικών
Καταστάσεων».
Είναι αδιανόητο να έχουμε Αξκούς διαφορετικών ταχυτήτων, αυτών που νόσησαν πριν την 24/09/2010 που δημοσιεύτηκε ο Ν.3883/2010
και αυτών που νόσησαν μετά. Είναι άνισο και αντισυνταγματικό απόφοιτοι της ίδιας προελεύσεως και τάξεως ή νεότεροι να έχουν τον
καταληκτικό βαθμό γιατί «είχαν την τύχη να νοσήσουν μέχρι στις 23/09/2010» και κάποιοι που είχαν την ατυχία να νοσήσουν από
24/09/2010 και μετά, να μην τους απονέμονται έως τέσσερις βαθμοί, με αποτέλεσμα να «τιμωρούνται» διότι θα έχουν λιγότερο μισθό
και
αργότερα
όταν
αποστρατευθούν
θα
έχουν
λιγότερη
σύνταξη,
μερίσματα,
εφαπάξ
και
ΒΟΕΑ.
Η αρρώστια δεν έχει ημερομηνία, μην διαχωρίζετε του Αξκούς έτσι, την ίδια πατρίδα υπηρετούν.
Προτείνω να τροποποιηθεί το άρθρο 23 του Ν.3883/2010 έτσι ώστε οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων
των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.



27 Φεβρουαρίου 2022, 21:10

Ως Τομεάρχης της Γραμματείας ΑΣΣΥ της ΠΟΜΕΝΣ σας γνωστοποιώ ότι στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος σχεδίου Νόμου στους
βραχυπρόθεσμους
στόχους
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης
αναγράφεται
ότι
:
«Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 28 έως 32 επιδιώκεται η άμεση αποκατάσταση αγκυλώσεων σε κρίσιμα ζητήματα σταδιοδρομικής φύσης των στελεχών των ΕΔ, καθώς και η βελτίωση και η αντιμετώπιση διαπιστωμένων αδυναμιών σε ζητήματα αναγόμενα
στον διοικητικό και υπηρεσιακό μηχανισμό λειτουργίας των ΕΔ ως κρατικής οντότητας, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους»
Προτείνω στο παρόν άρθρο να συμπεριληφθεί μία ακόμη αποκατάσταση που αφορά την «Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση
Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων», η οποία έχει υποβληθεί τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα με επιχειρήματα από την ΠΟΜΕΝΣ,
διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι
που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται όπως οι Αξιωματικοί των άλλων κατηγοριών. https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1487-pomens-misthologiki-vathmologiki-ekseliksi-akskon-eidikon-katastaseon-eksassy?fbclid=IwAR0VPoYmWnFK80d712s8Ezg2mkLyMYB6yjcPEva2urOt3T_2SeQ21FZZr6k
Συναφώς
προτείνονται
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
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Διαπιστώνεται ότι οι αξιωματικοί Σωμάτων ΣΞ (Τεχνικού – Υλικού Πολέμου και Εφοδιασμού Μεταφορών) είναι οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ που a priori δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστρατήγου χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής δικαιολογία,
διότι
α. Εισέρχονται στη ΣΣΕ με τα ίδια κριτήρια όπως και οι αξιωματικοί όπλων και μάλιστα με υψηλότερη βάση εισαγωγής.
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β. Παρακολουθούν την ίδια εκπαίδευση και μάλιστα μερικά μαθήματα παρισσότερα από τους αξκούς Όπλων.
γ. Υπηρετούν στους ίδιους Σχηματισμούς και σε ανάλογες διοικητικές θέσεις χωρίς καμία διάκριση από τους αξιωματικούς όπλων.Ίδιο
σύστημα
–
ίδια
κριτήρια
μεταθέσεων
δ.
Φοιτούν
στα
ίδια
σχολεία
αξιωματικών,
ΑΔΙΣΠΟ
και
ΣΕΘΑ
ε. Ισχύουν και για αυτούς τα ίδια κριτήρια προαγωγών στους διάφορους βαθμούς με αυτά των αξκών Όπλων
στ. Ασχολούνται με την Διοικητική Μέριμανα του ΣΞ και υπάρχουν σχετικές θέσεις ανώτατου αξιωματικού με το βαθμό του Αντγού για
να
καταλάβουν
(πχ
Διοικητής
ΑΣΔΥΣ,
Υπαρχηγός
ΓΕΣ)
Για όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι και οι αξκοί Σωμάτων απόγοιτοι ΑΣΕΙ του ΣΞ θα πρέπει να μπορούν να προάγονται στο βαθμό Αντγού
μα τα κριτήρια που ισχύουν για τους αξκούς όπλων για τη πλήρωση ανάλογων θέσεων
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Μόνιμος Σύνδεσμος
Βαρέθηκα
πια
να
μας
εμπαίζουν.
Πότε
επιτέλους
θα
αποκατασταθεί
το
δίκαιο
αίτημά
μας;;;;
Έχουμε λάβει την διαβεβαίωση εδώ και 2-3 χρόνια ότι θα αποκατασταθεί η αδικία για εμάς τους ΑΣΣΥ καταταγέντες απ’ το 1991 και
μετά.
Αντ’ αυτού στην τροπολογία που κατατίθεται το ένα σκέλος του αιτήματός μας βλέπω να μην ικανοποιείται αφού και σε αυτήν τη ρύθμιση
δεν
αποκαθίσταται
το
θέμα
του
καταληκτικού
βαθμού
σε
αυτόν
του
Συνταγματάρχη.
Επίσης δεν προβλέφθηκε ούτε αυτή τη φορά κατάλληλο άρθρο στην τροπολογία που να φορά στην αποκατάσταση της ιεραρχικής θέσης
της τάξης ΑΣΣΥ 93. Ταγματάρχες θα μας κάνετε, όχι Στρατάρχες !!! Ήμαρτον !!!!!!
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Τι
θα
γίνει
με
την
αποκατάσταση
της
αδικίας
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991;;;;
Δεν βλέπω καμμία αποκατάσταση ούτε στο θέμα της ιεραρχίας, ούτε στο θέμα του καταληκτικού βαθμού. Ίσα ίσα στο θέμα του καταληκτικού βαθμού παραμένει η προηγούμενη ρύθμιση.
Παρακαλώ λοιπόν, όπως για τα στελέχη ΑΣΣΥ τάξης 93 (καταταγέντες το 1991) να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:
1. Αποκατάσταση της ιεραρχικής θέσης της τάξης ΑΣΣΥ 93.
2. Αποκατάσταση του αποστρατευτικού βαθμού, σε αυτόν του Συνταγματάρχη και για την τάξη ΑΣΣΥ 93 και για τις επόμενες τάξεις ΑΣΣΥ.
Είναι ευκαιρία να διευθετηθεί το θέμα ΑΜΕΣΑ !!!
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Για τα στελέχη ΑΣΣΥ τάξης 93 (καταταγέντες το 1991)προτείνονται τα παρακάτω:1. Αποκατάσταση της ιεραρχικής θέσης της τάξης ΑΣΣΥ
93.2. Αποκατάσταση του αποστρατευτικού βαθμού, σε αυτόν του Συνταγματάρχη και για την τάξη ΑΣΣΥ 93 και για τις επόμενες τάξεις
ΑΣΣΥ.
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται
η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου
23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.
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Άρθρο 23
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Παρ. α (6): Τροποποίηση σε:
«Ανθυπασπιστής για τους εθελοντές μακράς θητείας.»
Παρ. β (8): Τροποποίηση σε:
«Ανθυπασπιστής για τους εθελοντές μακράς θητείας.»
Παρ. γ (8): Τροποποίηση σε:
«Ανθυπασπιστής για τους εθελοντές μακράς θητείας.»
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Οι Μηχανικοί Αξιωματικοί του ΠΝ προερχόμενοι από ΣΝΔ, έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Αντιναυάρχου, με καθήκοντα Γενικού
Επιθεωρητή ή Διοικητή ΔΜ ή Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ομοίως οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ, προερχόμενοι από ΣΙ, έχουν ως
καταληκτικό βαθμό αυτό του Αντιπτεράρχου, με καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή.Σε αντίθεση οι Αξιωματικοί Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης
(ΤΧ,ΕΜ,ΥΠ),
προερχόμενοι
από
ΣΣΕ
έχουν
ως
καταληκτικό
βαθμό
αυτό
του
Υποστρατηγού.
Προτείνεται, στο πλαίσιο της διακλαδικότητας, αλλά και της κοινής σταδιοδρομικής εξέλιξης να καθορισθεί ως καταληκτικός βαθμός για
τους Αξιωματικούς ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ αυτός του Αντιστρατήγου, με καθήκοντα Διοικητού ΑΣΔΥΣ.
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Θεωρώ τεράστια αδικία οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που έχουν εισαχθεί με πανελλαδικές εξετάσεις να διακρίνονται σε αυτούς που λαμβάνουν
βαθμό αποστρατείας συνταγματάρχη και αντιστοιχων εφόσον είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ενώ αυτοί που δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ να αποστρατεύονται
με
τον
βαθμό
του
αντισυνταγματάρχη.
Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να μην ανταμείβεται κάποιος που συγκέντρωσε 17-18000 μόρια και θα πρέπει να παρακολουθήσει
έναν νέο κύκλο σπουδών. Θεωρώ ότι δεν έχουν όλοι την οικονομική δυνατότητα, ούτε οι οικογενειακές υποχρεώσεις επιτρέπουν να
αφιερώσουν χρήμα και χρόνο για να φέρουν εις πέρας αυτήν τη διαδικασία.
Θερμή παράκληση όπως επανεξεταστεί το εν λόγω ζήτημα προκειμένου να αποκατασταθεί η προσπάθεια τόσων στελεχών να εισαχθούν
σε στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
Ευχαριστώ πολύ.



27 Φεβρουαρίου 2022, 17:15

Oι οικείες διατάξεις του Ν. 3883/2010, ορίζουν, ως καταληκτικό βαθμό για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς,
Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού και Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας που προέρχονται από Υπαξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ (και μεταφέρθηκαν στην εν λόγω ειδική κατάσταση μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού) τον βαθμό του Yπολοχαγού
κι αντίστοιχους (ήτοι βαθμό κατά πολύ κατώτερο του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη που είναι ο καταληκτικός βαθμός για τους τελούντες στην ενεργό υπηρεσία αξιωματικούς προερχόμενους από αποφοίτους ΑΣΣΥ και Συνταγματάρχη για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ κατόχους
πτυχίου
ΑΕΙ.
Αντιθέτως, για άλλους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, κι αντίστοιχους των ΠΝ, ΠΑ που προέρχονται από:
α)
τους
μονιμοποιηθέντες-μονιμοποιηθείσες
εθελοντές-εθελόντριες
του
ν.δ.
445/1974
και
του
ν.
705/1977,
β)
τους
Μονίμους
εξ
Εφέδρων,
γ)
τους
Εφέδρων
εξ
Εφέδρων
και
κατ’
Απονομή,
δ)
τους
κατατασσόμενους
με
διαγωνισμό
και
ε) τους Ανθυπασπιστές τους μεταταγέντες στο Σώμα των Μόνιμων Υπαξιωματικών ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προβλέπεται ως καταληκτικός βαθμός ο ίδιος που προβλέπεται
και
για
εκείνους
των
ίδιων
κατηγοριών
που
τελούν
στην
ενεργό
υπηρεσία.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατόπιν προσφυγής Αξιωματικών του ΣΞ ευρισκόμενων σε κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας, έκρινε με
πρόσφατη απόφασή του τον Οκτώβριο του 2021 ότι οι προσφεύγοντες προέλευσης ΑΣΣΥ, τελούν υπό όμοιες συνθήκες με τις λοιπές ως
άνω
πέντε (5) κατηγορίες αξιωματικών και, συνεπώς, ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υποσμηναγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς
Υπηρεσίας
των
άλλων
κατηγοριών.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για το λοιπό χρονικό διάστημα παραμονής σε υπηρεσία, δεν θα υπάρχει καμία βαθμολογική εξέλιξη και κατ’
επέκταση και μισθολογική αφού μεταξύ τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες σύμφωνα με το ισχύον από το 2017 μισθολόγιο. Δηλαδή οι
αποδοχές καθηλώνονται στα ίδια επίπεδα ως την αποστρατεία με 40 έτη υπηρεσίας και θα είναι σαφώς μειωμένες των λοιπών συναδέλφων. Πέραν αυτού, οι συντάξιμες αποδοχές, το εφάπαξ βοήθημα, το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου
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Αεροπορίας και το Βοήθημα Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας του τέκνου, θα μειωθούν αντίστοιχα αφού θα υπολογιστούν
βάσει
χαμηλότερων
αποδοχών.
Σημειωτέων ότι συνάδελφοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι κρίνονται κι αυτοί με τον Ν.3883/2010 αλλά «ευτύχησαν» να μεταπέσουν σε
κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας πριν την ημερομηνία δημοσίευσής του, προάγονται κανονικά χωρίς κάποιο κώλυμα. Επιπρόσθετα όσοι
επίσης προέλευσης ΑΣΣΥ μεταπέσουν σε κατάσταση Ελαφράς υπηρεσίας σε βαθμό μεγαλύτερο του Υποσμηναγού κι αντιστοίχων (πχ.
Σμηναγοί, Επισμηναγοί, Αντισμήναρχοι κι αντίστοιχοι) θα παραμείνουν στον κατεχόμενο βαθμό, έχοντας όμως προσπεράσει τον περιορισμό
περί
καταληκτικού
βαθμού
Υποσμηναγού.
Ο περιορισμός του καταληκτικού βαθμού Υποσμηναγού δεν ισχύει για καμία άλλη κατηγορία προσωπικού, οποιασδήποτε προέλευσης,
παρά μόνο για τους προερχόμενους εξ ΑΣΣΥ. Ούτε καν για όσους έχουν τιμωρηθεί με στέρηση βαθμού ένεκα πειθαρχικών παραπτωμάτων! (Οι τιμωρημένοι συνεχίζουν να προάγονται με χρονική καθυστέρηση σε σχέση με τους υπόλοιπους.)
Πέραν
των
βιοποριστικών
προβλημάτων
που
ανακύπτουν,
αφού
οι
αποδοχές
καθηλώνονται όπως σας ανέφερα, υφίσταται και αδικία σε ηθικό επίπεδο αφού ένεκα της βαθμολογικής καθήλωσης, νεότεροι συνάδελφοι
σε
αρχαιότητα
γίνονται
αρχαιότεροι
(κι
ανώτεροι)
με
διατάραξη
της
ιεραρχίας
και
της
σχέσης
διοικούντος-διοικούμενου.
Για
την
θεραπεία
των
αστοχιών
που
σας
ανέφερα,
εισηγούμαι
την
τροποποίηση
του
Ν.3883/2010
άρθρο
23ε(4)
και
23ε(5)
ως
ακολούθως:
Άρθρο 23, ε(4): «Για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ ως τα προβλεπόμενα
σε
εδάφια
α(3)(β)
και
(4)
του
παρόντος
άρθρου»
Άρθρο 23, ε(5): «Για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ ως τα προβλεπόμενα σε εδάφια α(3)(β) και (4) του παρόντος άρθρου».
Επίσης
εισηγούμαι
την
εισαγωγή
συμπληρωματικής
διάταξης
ως
εξής:
«Η ανωτέρω τροποποίηση τoυ Άρθρoυ 23 έχει αναδρομική ισχύ για το ήδη κριθέν βάση των συγκεκριμένων διάταξεων στρατιωτικό
προσωπικό των ΕΔ, το οποίο και αποκτά δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δίχως να γεννώνται δικαιώματα αναδρομικής
καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.»
Για τους λόγους που σας ανέλυσα ανωτέρω, παρακαλώ όπως εξετάσετε ευνοϊκά τις προτεινόμενες μεταβολές, ώστε ν’ αποκατασταθεί
η υφιστάμενη μεροληπτική αντιμετώπιση της περίπτωσης των Αξιωματικών Ειδικών Κατηγοριών εξ ΑΣΣΥ. Σας ευχαριστώ.



27 Φεβρουαρίου 2022, 15:38

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοι Ειδικων Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ ήδη
προβλεπεται να λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό βαθμο υπολοχαγού και αντιστοίχων χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία τους.



27 Φεβρουαρίου 2022, 15:14

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ ήδη
προβλεπεται να λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό βαθμο υπολοχαγού και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία τους.



27 Φεβρουαρίου 2022, 15:00

Είμαι Ανθυποπλοίαρχος του ΠΝ προερχόμενος από ΑΣΣΥ το 1987 με πτυχίο ΑΕΙ και MASTER που έχω καταθέσει από το 2012 στην υπηρεσία μου. Βρίσκομαι διατηρητέος σε αυτόν τον βαθμό από το 2011 λόγο υπαγωγής μου για ιατρικούς λόγους στην κατηγορία Μόνιμης
Υπηρεσίας Ξηράς (ΜΥΞ) . Αυτό το σταδιοδρομικό καθεστώς μου στερεί από το 2011 τις βαθμολογικές και κατά συνέπεια όλες τις υπόλοιπες οικονομικές απολαβές (μισθολογικές, συνταξιοδοτικές, οικογενειακών επιδομάτων) που θα έπρεπε να είχα . Η Ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού παρότι οι ιατρικοί λόγοι που ήταν η αφορμή να είμαι σε αυτήν την Ειδική Κατάσταση έχουν εκλείψει από το 2009 και
με απόφαση της ΑΝΥΕ θεώρει σωστό να με κρατάει διατηρητέο στον ίδιο βαθμό έως την αποστρατεία μου με τις τιμωρητικού χαρακτήρα
αποφάσεις
της.
Έκανα αυτό τον πρόλογο διότι θέλω να εκφράσω την αγανάκτηση μου αλλά και την λύπη μου για την έλλειψη που υπάρχει σε αυτήν την
διαβούλευση για την τροποποίηση και αποκατάσταση πλήρως της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών
Καταστάσεων. Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και
τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον
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καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη. Αρκεί η τιμωρία που δεχόμαστε
κάθε μέρα εγώ και άλλοι 150 τουλάχιστον συνάδερφοι μου ΕΚ στην υπηρεσία μας κατά την διάρκεια της ενεργού υπηρεσία μας και τα
καθήκοντά μας με την σταδιοδρομική στασιμότητα που υφιστάμεθα ως τιμωρία επειδή έτυχε και πρόεκυψε ένας ιατρικός λόγος. Καθήκοντα που δεν έχουν καμία διαφορά από τους συναδέρφους μας αντίστοιχα. Τουλάχιστον ας αλλάξει ο καταληκτικός βαθμός αποστρατείας μας ο οποίος όπως ισχύει σήμερα είναι κατώτερος και από αυτόν των Αξιωματικών προερχομένων από ΕΜΘ-ΕΠΟΠ .
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΟΙΑ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΔΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ .ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΜΕ ΑΝΙΛΕΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ.



27 Φεβρουαρίου 2022, 13:13

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 13:10

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 12:34

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται
η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου
23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 12:52

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται
η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου
23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 12:40

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 11:32

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
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Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 11:53

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 11:17

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται
η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου
23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 11:03 |

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 09:57 |

Αποκατάσταση βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων
β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται
και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 09:17

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται
η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου
23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



27 Φεβρουαρίου 2022, 09:04 |

Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ
πτυχιούχους ΑΕΙ. Ειναι η ελαχιστη επιβραδευση μετα την αφιερωση μιας ζωης στις ΕΔ σε ανθρωπους που εχουν δειξει εμπρακτο ενδιαφερον για την αναβαθμιση του επιπεδου γνωσης τους αρχικα χωρις ανταλλαγμα. Σε ολο το δημοσιο τομεα η παραπανω αναγνωριση
ειναι υποχρεωτικη. Ειναι τωρα η στιγμη αυτη η προσπαθεια να ανταμειφθει απο την πολιτεια.
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27 Φεβρουαρίου 2022, 07:04 |

«γ.
Για
τους
(1)
Πτέραρχος
για
(2)
Αντιπτέραρχος
για
τους
Μηχανικούς
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας.»

Αξιωματικούς
τους
Αξιωματικούς
(μόνο

της
ΠΑ:
Ιπταμένους
Αξιωματικούς.
ως
Γενικούς
Επιθεωρητές
ΠΑ).

Για άλλη μια φορά, οι Ελεγκτές Αεράμυνας ενώ προέρχονται από ΑΣΕΙ (Σχολή Ικάρων) και αποτελούν επιχειρησιακή ειδικότητα, έχουν
μικρότερο καταληκτικό βαθμό τόσο από τους ιπτάμενους και τους μηχανικούς που προέρχονται όλοι από την σχολή Ικάρων, αλλά και
μικρότερο βαθμό από τις αντίστοιχες μάχιμες ειδικότητες που προέρχονται από την ΣΣΕ και την ΣΝΔ. Μάλιστα από τις μάχιμες ειδικότητες των υπολοίπων σωμάτων έχουν 2 καταπληκτικούς βαθμούς διαφορά. Φυσικό να μην φτάνουν στο βαθμό του πτέραρχου καθώς στην
ΠΑ μόνο οι ιπτάμενοι γίνονται αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, αλλά δεν είναι συνταγματικά δίκαιο να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις υπόλοιπες
μάχιμες ειδικότητες των άλλων σωμάτων και να κατατάσσονται με τις ειδικότητες υποστήριξης ενώ δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος.



26 Φεβρουαρίου 2022, 23:46

Προτείνεται η τροποποιηση των παραγράφων γ(3),(4) ως προς τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών της ΠΑ με ειδικότητα Έρευνας
– Πληροφορικής στο βαθμό του Υποπτεράρχου απο Ταξιάρχου. Επισημαίνεται οτι με αυτη τη μεταβολή εναρμονίζεται ο καταληκτικός
βαθμός των αξκων Έρευνας Πληροφορικής της ΠΑ με το καταληκτικό βαθμό των αντίστοιχων αξκων του ΣΞ του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής. Πέραν τουτου σημειώνεται οτι η στελέχωση της ειδικότητας Έρευνας – Πληροφορικής της ΠΑ εχει προέλθει απο τη μετάταξη
στην ειδικότητα κυρίως Αξκων προερχομένων απο τη ΣΙ διαφόρων ειδικοτήτων και του Τμήματος Μηχανικών με καταληκτικούς βαθμούς
Υπτχου και Απτχου αντίστοιχα.



26 Φεβρουαρίου 2022, 22:53

Προτείνεται η αλλαγή του καταληκτικού βαθμού των Αξκων Έρευνας – Πληροφορικής στο βαθμό του Υποπτεράρχου απο Ταξιάρχου.
Επισημαίνεται οτι με αυτη τη μεταβολή εναρμονίζεται ο καταληκτικός βαθμός των αξκων Έρευνας Πληροφορικής της ΠΑ με το καταληκτικό βαθμό των αντίστοιχων αξκων του ΣΞ του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής. Πέραν τουτου σημειώνεται οτι η στελέχωση της ειδικότητας Έρευνας – Πληροφορικής της ΠΑ εχει προέλθει απο τη μετάταξη στην ειδικότητα κυρίως αξκων προερχομένων απο τη ΣΙ διαφόρων ειδικοτήτων και του Τμήματος Μηχανικών με καταληκτικούς βαθμούς Υπτχου και Απτχου αντίστοιχα.



26 Φεβρουαρίου 2022, 19:51

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται
η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου
23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη



26 Φεβρουαρίου 2022, 19:40

Για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ο καταληκτικός βαθμός θα έπρεπε να αλλάζει για όσους είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, όπως γίνεται
σε όλες τις κατηγορίες Αξιωματικών στους οποίους δίνεται ένας παραπάνω καταληκτικός βαθμός σε όσους είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.



26 Φεβρουαρίου 2022, 17:35

Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι Αξιωματικοί προελεύσεως από τον θεσμό
των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση με τους Αξιωματικους προελεύσεως ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν και οφείλεται να αναγνωρίζεται σε όλους τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τους θεσμούς των Υπαξιωματικων και όχι κατά περίπτωση και ειδικότερα μόνο των ΑΣΣΥ. Στο πλαίσιο της ισονομίας και του
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αισθηματος δικαιου, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου και η αναγνώριση ως επιβράβευση και των Αξιωματικων προελεύσεως του
θεσμούς των ΕΜΘ πτυχιούχων ΑΕΙ στο πρότυπο των ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ, με έναν επιπλέον βαθμό, ως εξής:
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΣΞ:
Λοχαγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Θητείας
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
Υπολοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Υποπλοίαρχος
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Ανθυποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Σμηναγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υποσμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.



του
Θητείας

πτυχιούχους

ΠΝ:
ΑΕΙ.

πτυχιούχους

ΠΑ:
ΑΕΙ.

της
Θητείας

26 Φεβρουαρίου 2022, 17:50

Προτείνεται η αλλαγή στο προς σχέδιο Άρθρο 30.γ.(4) του ν. 3883/2010 όσον αφορά τον καταληκτικό βαθμό των Αξκών Έρευνας-Πληροφορικής της Π.Α.. Συγκεκριμένα, είναι τόσο αναγκαίο όσο και δίκαιο ο καταληκτικός βαθμός να είναι βαθμού Υποπτεράρχου κατ΄αντιστοιχία των Αξκών Έρευνας-Πληροφορικής του Σ.Ξ. που διαθέτουν εν ενεργεία Υπτγο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και έναντι των Ειδικοτήτων της ΠΑ (Υγειονομικών Ιατρών, Οικονομικών, Διοικητικών, Εφορδιαστών και Μετεωρολόγων). Κατά δεύτερο λόγο, η Πληροφορική
αποτελεί Επιχειρησιακό Εργαλείο σε θέματα Δκσης & Ελέγχου, Ασφάλειας & Κυβερνοάμυνας, Στοχοποίησης, Προγραμμάτων ΝΑΤΟ και
Αεράμυνας, και Γεωπληροφορικής. Κατά τρίτον, η Πληροφορική/Κυβερνοάμυνα περιλαμβάνεται στο νέο Δόγμα των ΕΔ, και ίσως θα
πρέπει να μεριμνηθεί Άρθρο αναφορικά με την Προέλευση των εν λόγω Αξκών, όχι μόνο από μετατάξεις και αφαίμαξη άλλων Ειδικοτήτων, αλλά από την Διακλαδική ΣΣΑΣ και από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ. Επιπλέον, η Ειδικότητα Έρευνας-Πληροφορικής με τον
όρο Έρευνα περιλαμβάνει γνώση σε θέματα Στατιστικής, Μεθοδολογίας Έρευνας, Αναλυτικής Δεδομένων, Νέων Τεχνολογιών, κλπ., και
οι εν λόγω Αξκοί μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν σε έρευνες άλλων Ειδικοτήτων, όπως Υγειονομικών, Ψυχολόγων, Διοιτητικών, Εφοδιαστών,
Μετεωρολόγων,
Μηχανικών.
Από τα ανωτέρω, εκτιμώ ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Αξκών ΕΠ σε όλα τα Σώματα των ΕΔ, ξεκινώντας με τον καταληκτικό
βαθμό Υπτγου-Υπτχου σε ΣΞ/ΠΑ (που έχουν πολλές Μονάδες-Θέσεις σε έδαφος, άρα και υπολογιστές-συστήματα) και ταυτόχρονα με
την Προέλευση των ΕΠ από την ΣΣΑΣ ενισχύοντας την Διακλαδικότητα.



26 Φεβρουαρίου 2022, 14:56 |

Ο καταληκτικός βαθμός των αξιωματικών ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ θα πρέπει να είναι Αρχιπλοίαρχός και αντίστοιχοι. Με αυτόν τον τρόπο
επιβραβεύονται τα στελέχη τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία λόγω των σπουδών και των επιδόσεων τους στον
ακαδημαϊκό χώρο. Σήμερα αποστρατεύονται ήδη με τον βαθμό του Πλοιάρχου ε.α όλοι οι αξιωματικοί ΑΣΣΥ οι οποίοι δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.



26 Φεβρουαρίου 2022, 12:18

Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ
πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν και οφείλεται να αναγνωρίζεται σε όλους τους
Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο της ισονομίας και της εμπέδωσης του κλίματος
δικαιοσύνης, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου και η αναγνώριση – επιβράβευση και των ΕΜΘ πτυχιούχων ΑΕΙ στο πρότυπο των
ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ, με έναν επιπλέον βαθμό, ως εξής:
Για
τους
Αξιωματικούς
Λοχαγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υπολοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Υποπλοίαρχος
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Ανθυποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Σμηναγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υποσμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.



του
Θητείας

πτυχιούχους
του

Θητείας

πτυχιούχους

ΠΝ:
ΑΕΙ.

πτυχιούχους

ΠΑ:
ΑΕΙ.

της
Θητείας

ΣΞ:
ΑΕΙ.

25 Φεβρουαρίου 2022, 21:17
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8) ΣΜΗΝΑΓΟΣ (και όχι Υποσμηναγός) για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ. Γιατί κι εδώ διάκριση! Όπως οι από ΑΣΣΥ
πτυχιούχοι παίρνουν ένα βαθμό επιπλέον θα πρέπει και οι ΕΜΘ – ΕΠΟΠ με πτυχίο ΑΕΙ να έχουν τα ανάλογα δικαιώματα.



25 Φεβρουαρίου 2022, 20:39

Το
άρθρο
30
παράγραφος
ε(1)
πρέπει
να
τροποποιηθεί,
όπως
παρακάτω:
ε.
Για
τους
Αξιωματικούς
Ειδικών
Καταστάσεων
όλων
των
Κλάδων
των
ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους όλους τους Αξιωματικούς, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
Αιτιολογικές
σκέψεις:
1. Οι Αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ και Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ που
είναι απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ, αδικούνται ως προς τους Αξιωματικούς της ίδιας κατάστασης που είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ, ΣΠΠΑ,
καθώς
όλοι
έχουν
καταληκτικό
βαθμό
αυτό
του
Συνταγματάρχη.
2. Οι αξιωματικοί των παραπάνω καταστάσεων που είναι απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ, παρά το γεγονός ότι έχουν κάποιο σοβαρό θέμα υγείας,
συμμετείχαν στις εξετάσεις της ΑΔΙΣΠΟ, πέτυχαν την εισαγωγή τους και αποφοίτησαν επιτυχώς, συναγωνιζόμενοι τους λοιπούς ενεργούς
Αξιωματικούς. Η δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Ταξιάρχου αποτελεί μία μορφή επιβράβευσης. Καθότι όταν υπάρχουν δυσίατα
ή
ανίατα
νοσήματα,
δεν
είναι
καθόλου
εύκολη
η
συμμετοχή
–
αποφοίτηση
από
την
ΑΔΙΣΠΟ.
3. Θα πρέπει να επανεξεταστεί γενικότερα το πλαίσιο με τις προαγωγές των Αξιωματικών ειδικών καταστάσεων, καθότι ένας Αξιωματικός
που τυγχάνει να βγει Ελαφράς Υπηρεσίας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και έχοντας βιώσει όλα όσα βιώνει ένας εν ενεργεία Αξιωματικός σε αυτό το βαθμό, και επιπλέον είναι απόφοιτος της ΑΔΙΣΠΟ, με τον προτεινόμενο νόμο θα προαχθεί μέχρι το βαθμό Συνταγματάρχη, ενώ εν ενεργεία συνάδελφοι του θα προάγονται στα ανώτατα αξιώματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο η συνολική
σταδιοδρομία του κάθε Αξιωματικού, ώστε να προσδιορίζεται ο καταληκτικός βαθμός. Π.Χ. δύο απόφοιτοι ΑΣΕΙ που ο ένας βγήκε Ελαφράς Υπηρεσίας στο βαθμό του Υπολοχαγού θα έχει την ίδια εξέλιξη με κάποιον που βγήκε Ελαφράς Υπηρεσίας με βαθμό ανώτερου
αξιωματικού, εφόσον είναι και οι δύο απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ, κάτι που δεν είναι ανάλογο της σταδιοδρομίας του καθενός Αξιωματικού.



1 Μαρτίου 2022, 22:42

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σε συνέχεια του (στ) σχετικού εγγράφου, https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1095-pomens-vathmologiki-ekseliksi-akskon-eidikon-katastaseon-apofoiton-assy με
το οποίο υπέβαλε τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα πρόταση και κατόπιν σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – Ε.Σ.Π.Ε.Λ., επανέρχεται στο θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των
Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους).
2. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για
την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου.
3. Με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 ο ανώτερος βαθμός που μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου – ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Υποπλοιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου και Ανθυποπλοιάρχου οι υπηρεσίας ξηράς Πληρωμάτων Στόλου από ΑΣΣΥ.
4. Με την παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι καταληκτικοί βαθμοί που μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί των Ειδικών
Καταστάσεων είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου από ΑΣΕΙ, Συνταγματάρχη οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Λοχαγού οι υπηρεσίας
γραφείου από ΑΣΣΥ και Υπολοχαγού οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΣΥ.
5. Συνεπώς με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 δεν τους απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
στρεβλής κατάστασης ανισότητας και την εκ πλαγίου καταστρατήγηση της ιεραρχίας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές τους αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται
σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο
μισθό, έναντι ομοίων κατηγοριών στρατιωτικών και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ
για τα τέκνα τους.
6. Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν
στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι
Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είναι οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική
κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
7. Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3883/2010 δεν αναγράφεται τίποτα για το άρθρο 23 και σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου από
τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση η επίσημη απάντηση του ΥΠΕΘΑ είναι κυρίως ότι «Αποτυπώνεται δε η κρίση της Υπηρεσίας
περί του καταληκτικού βαθμού Αξιωματικών που τελούν σε Ειδικές Καταστάσεις, έχουν ορισμένες προελεύσεις και επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο», χωρίς αυτό να αιτιολογείται.
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8. Στις Ένοπλες Δυνάμεις η Ηγεσία, η Διοίκηση, η Ιεραρχία και η Πειθαρχία που είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική
δύναμη που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό, είναι αλληλένδετα και διέπονται από κανόνες. Υποχρέωση όλων των επιπέδων διοίκησης και
ηγεσίας, είναι η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού, η ορθολογική διαχείρισή του με βάση τις δυνατότητες και
τις ανάγκες, με αξιοπρεπή και δίκαιο χειρισμό. Έτσι απαιτείται να δίδεται ιδιαίτερη σημασία και στήριξη στον ανθρώπινο παράγοντα
δείχνοντας την ανάλογη εμπιστοσύνη στους Αξιωματικούς, που έχουν εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες επειδή αποτελούν τον παράγοντα ισχύος για να υπάρχει η ευοίωνη προοπτική προκειμένου να εξασφαλίζουν την άμυνα της Χώρας, να υπερασπίζουν την Εθνική
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας.
9. Ωφέλιμο είναι να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που θα θεραπεύουν όλες τις ανισότητες που έχουν προκύψει διαχρονικά
ομαλοποιώντας τη ζωή των στελεχών για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισονομία και όπου απαιτείται θα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η έμπρακτη αλληλεγγύη και η συμπόνια. Η αρμονική συνεργασία σε ένα σύνολο ανθρώπων, που υπηρετούν τον
ίδιο σκοπό είναι αναγκαία μεταξύ τους, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αρτιότερη από κοινού εκπλήρωση της
αποστολής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται αμοιβαίος σεβασμός του ανθρώπου προς άνθρωπο και αμοιβαία εμπιστοσύνη.
10. Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το
ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το
Ν.4780/2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Διαφαίνεται ότι εφαρμόζεται μία αναιτιολόγητη αντισυνταγματική διάκριση την οποία οφείλει να άρει η Πολιτεία διότι οι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας.
11. Συναφώς με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και οικονομικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες
προτείνει τα παρακάτω ώστε οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη:
α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
γ. Την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 ως εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
12. Η ΠΟΜΕΝΣ σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες εξάλειψης αυτών των αδικιών για την ομαλή αποκατάσταση της
δυσμενής διοικητικής βαθμολογικής και μισθολογικής κρίσης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων και πιστεύουμε ότι υπάρχει πεδίο
εφαρμογής νομικών και διοικητικών παραμέτρων, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου
σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
13. Είναι υποχρέωσή όλων μας να βοηθήσουμε, ώστε κάθε άνθρωπος να ζει σε μια κοινωνία που δεν νομιμοποιείται η ανισότητα και
δεν θα υφίσταται διακρίσεις που οδηγούν στην περιθωριοποίηση, την καταπίεση και την ταπείνωση. Η επίλυση των προβλημάτων των
εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός
της Υπηρεσίας και δρα ως μια κοινή συνισταμένη, σαν μια οικογένεια, στην οποία κανείς δεν περισσεύει.
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1487-pomens-misthologiki-vathmologiki-ekseliksi-akskon-eidikon-katastaseon-eksassy?fbclid=IwAR1GiUrk1Uto-FciIfiyVYWi_BL7U4ih6HA0NgS3GMJeEVQp_IxZs4j__NE



1 Μαρτίου 2022, 22:48

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν διεξοδικής μελέτης επαναφέρει για επίλυση ένα θέμα που
αφορά τη σταδιοδρομική βαθμολογική εξέλιξη των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας
ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) αποφοίτων ΑΣΣΥ.
2. Στις κατηγορίες των Ειδικών Καταστάσεων μεταφέρονται οι Αξκοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και κρίθηκαν για τη σωματική τους ικανότητα από τις αρμόδιες κατά κλάδο υγειονομικές
επιτροπές σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων του Π.Δ.11/2014.
3. Οι καταστάσεις των Αξκών, οι διαδικασίες για την μεταφορά από μία κατάσταση σε άλλη και οι λοιπές διατυπώσεις εμφαίνονται στο
Ν.Δ.1400/1973. Έτσι ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 η Υπηρεσία Γραφείου, στην παρ. 1 του άρθρου 14α η Ελαφρά Υπηρεσία, στην
παρ. 1 του άρθρου 15 η Υπηρεσία Ξηράς και στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 η Υπηρεσία Εδάφους.
4.
Σύμφωνα
με
την
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996:
«10. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλάδων των
Ενόπλων
Δυνάμεων,
είναι:
α.
Ταξιάρχου
ή
Αρχιπλοιάρχου
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Οι
(1)
Υπηρεσίας
(2)
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
β.
Οι
αξιωματικοί
Υπηρεσίας
γ.
Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς Πληρωμάτων Στόλου».

Ξηράς
Γραφείου

και

αξιωματικοί:
Γραφείου.
Υπηρεσίας
Εδάφους.
Υποπλοιάρχου
Πληρωμάτων
Στόλου.
Ανθυποπλοιάρχου

5. Σύμφωνα με την παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι καταληκτικοί βαθμοί είναι οι εξής:
«ε.
Για
τους
Αξκούς
Ειδικών
Καταστάσεων
όλων
των
Κλάδων
των
ΕΔ:
(1)Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου για τους Αξιωματικούς:
α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
Στρατού
Ξηράς,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Στρατού
Ξηράς
(ΣΠΣΞ).
β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
Πολεμικού
Ναυτικού,
απο
φοίτους
Ναυτικής
Σχολής
Πολέμου
(ΝΣΠ).
γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
Πολεμικής
Αεροπορίας,
αποφοίτους
Αεροπορικής
Σχολής
Πολέμου
(ΑΣΠ).
δ)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
των
Κοινών
Σωμάτων.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή ΑΣΠ, ή είναι απόφοιτοι με
βαθμό
χαμηλότερο
του
«λίαν
καλώς»:
α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς. β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού. γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της
ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ».
6. Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2439/1996 και του Ν.3883/2010 σε συνδυασμό με τη χρονολογική μεταφορά στην Ειδική
Κατάσταση, οι Αξκοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ για την σταδιοδρομική βαθμολογική τους εξέλιξη διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Αξκοί του ΣΞ και της ΠΑ που υπάγονται στον Ν.2439/1996 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση πριν την 24/09/2010, οι οποίοι
εξελίσσονται
βαθμολογικά
ομαλά
χωρίς
καμία
διάκριση.
β. Αξκοί του ΠΝ που υπάγονται στον Ν.2439/1996 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση πριν την 24/09/2010, οι οποίοι υφίστανται
διάκριση.
γ. Αξκοί του ΣΞ και της ΠΑ που υπάγονται στον Ν.2439/1996 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση μετά την 24/09/2010, οι οποίοι
υφίστανται
διάκριση.
δ. Αξκοί του ΣΞ, της ΠΑ και του ΠΝ που υπάγονται στον Ν.3883/2010 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση μετά την 24/09/2010, οι
οποίοι υφίστανται διάκριση.
7. Επίσης όσοι Αξκοί κρίθηκαν για μεταφορά στην Ειδική Κατάσταση ενώ διάνυαν το βαθμό του Ταγματάρχη παραμένουν στάσιμοι σε
αυτό το βαθμό, παρότι ρητά δεν προβλέπεται για αυτούς τέτοια νομοθετική διάταξη. Ομοίως δεν προβλέπεται τέτοια διάταξη και για
τους Λοχαγούς που ανήκουν στην κατηγορία της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσίας εδάφους.
8. Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη οι Αξκοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, τα αντίστοιχα στελέχη
υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι
του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Επίσης στους Αστυνομικούς, στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία
γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300)
ευρώ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3554/2007.
9. Στην οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξαγγέλλονται οι αρχές οι οποίες αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας, ως θεμέλιο της ελευθερίας, της
δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Μεταξύ άλλων αναφέρεται «Μην κάνεις διακρίσεις: Αυτά τα δικαιώματα ανήκουν σε όλους,
ανεξάρτητα από τις διαφορές µας» και «Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του Νόμου: Ο Νόμος είναι ίδιος για όλους. Πρέπει να φέρεται σε
όλους μας δίκαια». Έτσι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας και της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης αναγνωρίζονται σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις στον
τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.
10. Συνεπώς με την εφαρμογή όλων των παραπάνω πολύπλοκων κριτηρίων, στους Αξκούς αποφοίτους ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων επήλθαν
οι
κάτωθι
επιπτώσεις:
α. Τέθηκαν κατώτεροι ιεραρχικά κατά βαθμό, έναντι κατωτέρων τους που προήχθησαν και έτσι ανατράπηκε η ισορροπία και η ομαλότητα
των
προαγωγών
και
διαταράχθηκε,
καταστρατηγήθηκε,
και
άλλαξε
η
ιεραρχία
των
ΕΔ.
β. Έναντι των ομοιοβάθμων τους που προήχθησαν, μειώθηκαν οι μισθολογικές τους αποδοχές και μετά την έξοδο τους από το στράτευμα
μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές τους αποδοχές, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
γ. Εμφαίνεται ως ιδιότυπη «επιβαλλόμενη ποινή» και «τιμωρία» η απότομη διακοπή της βαθμολογικής τους σταδιοδρομικής εξέλιξης
με αποτέλεσμα τη διαταραχή της προϋπάρχουσας ισορροπίας και τη βίαιη ατομική, οικογενειακή, κοινωνική, νομική, διοικητική και
υπηρεσιακή προσαρμογή, οι οποίες επιδρούν αρνητικά και σε άλλα στελέχη που διακριβώνουν αυτή την κατάσταση.
δ. Δεν τους επιτρέπεται να μετέχουν ισότιμα στην κοινωνική δράση διότι εργάζονται έχοντας υποστεί διάκριση που δεν εμπνέει το αίσθημα δικαίου και τον απαιτούμενο σεβασμό της κρίσης της υπηρεσίας απέναντί τους. Είναι οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή
μεταχείριση και δεν έχουν ισότιμη βαθμολογική μεταχείριση έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
11. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναγνωρίζει το δίκαιο αυτό αίτημα και προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η σταδιοδρομική βαθμολογική εξέλιξη των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας
ξηράς
υπηρεσίας
εδάφους)
αποφοίτων
ΑΣΣΥ:
α. Εισηγείται την κατάργηση των υποπαρ. β και γ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και την τροποποίηση ολόκληρης της παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
διατυπωμένη
όπως
παρακάτω:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι:
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Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
β. Προτείνει τη συμπερίληψη, το συντομότερο δυνατόν, στους πίνακες κρίσεων για προαγωγή όσων διανύουν το βαθμό του Ταγματάρχη
και του Λοχαγού (οι ελαφράς υπηρεσίας, οι υπηρεσίας ξηράς, οι υπηρεσίας εδάφους) και παραμένουν στάσιμοι σε αυτό το βαθμό, αφού
δεν
προβλέπεται
για
αυτούς
καμία
τέτοια
νομοθετική
διάταξη.
γ. Θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μείζονος ηθικής σημασίας που έχει άμεση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ισότητα των Νόμων που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα και προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και
το εθνικό δίκαιο, όπου απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.
δ. Αφού στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου του Ν. 3883/2010 δεν αναγράφεται τίποτα για το άρθρο 23, αντιλαμβανόμαστε
πλέον του διοικητικού και νομικού ερείσματος που υπάρχει, ότι είναι υποχρέωση όλων μας να εμπνέουμε και να επιδεικνύουμε στα
υπόψη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τον απαιτούμενο σεβασμό που τους αρμόζει καθώς και το αίσθημα δικαίου της υπηρεσίας
απέναντί τους, όπως ακριβώς ισχύει και για τους αντίστοιχους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, τις μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, των στελεχών υπηρεσίας γραφείου των λοιπών
Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) και των αντίστοιχων Μονίμων Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημοσίο, οι
οποίοι πολύ σωστά δεν έχουν καμία διάκριση στην σταδιοδρομική βαθμολογική τους εξέλιξη.
12. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η άρση τέτοιου είδους διοικητικών διακρίσεων προάγει το αξιόμαχο των στελεχών των Ε.Δ. οι οποίοι
αδιαμφισβήτητα μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της
αποστολής τους και όταν χωρίς υπαιτιότητά τους παρουσιάσουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως, η Υπηρεσία
δεν θα τους ξεχάσει ούτε στην ειρήνη ούτε (ου μη γένοιτο) στον πόλεμο.
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1095-pomens-vathmologiki-ekseliksi-akskon-eidikon-katastaseon-apofoiton-assy
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Πρέπει να σταματήσει η άνιση μεταχείριση και να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών
Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του
Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να
λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.
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Διαπιστώνεται στο άρθρο 23 ότι υπάρχει διάκριση στον καταληκτικό βαθμό των Αξκών Σωμάτων (ΤΧ, ΥΠ, ΕΜ) προέλευσης ΣΣΕ, καθώς
δεν
μπορούν
να
φτάσουν
στον
βαθμό
του
Αντιστράτηγου.
Σημειώνεται ότι στη σταδιοδρομία τους τυγχάνουν της ίδιας εκπαίδευσης, φοιτούν στα ίδια ακριβώς υποχρεωτικά Σχολεία και Σχολές
(Σχολή Πολέμου ΣΞ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ), υπηρετούν στους ίδιους Σχηματισμούς και σε ανάλογες διοικητικές θέσεις ενώ ισχύουν και για
αυτούς
τα
ίδια
κριτήρια
προαγωγών
στους
διάφορους
βαθμούς
με
αυτά
των
Αξκών
Όπλων.
Αντίστοιχα στο ΠΝ οι Αξκοί Μηχανικοί προελεύσεως ΣΝΔ έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Αντιναυάρχου, με καθήκοντα Γενικού
Επιθεωρητή ή Διοικητή ΔΜ ή Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ομοίως οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ, προερχόμενοι από ΣΙ, έχουν ως
καταληκτικό
βαθμό
αυτό
του
Αντιπτεράρχου,
με
καθήκοντα
Γενικού
Επιθεωρητή.
Κατόπιν των παραπάνω, στο πλαίσιο της διακλαδικότητας, αλλά και της κοινής σταδιοδρομικής εξέλιξης προτείνεται να καθορισθεί ως
καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Σωμάτων προελεύσεως ΣΣΕ (ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ) αυτός του Αντιστρατήγου, με καθήκοντα Διοικητού
ΑΣΔΥΣ.
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Προτείνω μέσα από το παρόν νομοσχέδιο να επιλυθεί το θέμα του καταληκτικού βαθμού των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων έτσι
ώστε οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη διότι κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
Ειδικών
Καταστάσεων
άλλων
κατηγοριών.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
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προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».



1 Μαρτίου 2022, 21:55

Άρθρο 30 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών Ιερέων και –
Τροποποίηση
άρθρου
23
ν.
3883/2010
Προτείνονται
οι
παρακάτω
τροποποιήσεις:
«Άρθρο
23
Καταληκτικοί
βαθμοί
Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι οι εξής:
Το
α.(3)(β)
να
τροποποιηθεί
και
να
συμπληρωθεί
ως
εξής:
Προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ και έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τη Σχολή πολέμου ή Σχολή
Διοίκησης
και
Επιτελών
ή
Σχολή
Επιτελών
του
Κλάδου
τους.
Το
α.(4)
να
τροποποιηθεί
και
να
συμπληρωθεί
ως
εξής:
Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και
έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τη Σχολή πολέμου ή Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ή Σχολή Επιτελών του Κλάδου τους.
(αιτιολόγηση:
προκειμένου
να
ισχύουν
οι
αντίστοιχες
προϋποθέσεις
με
τους
Αξκού
των
ΑΣΕΙ)
Το
δ.(2)
να
τροποποιηθεί
ως
εξής:
Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή
ΑΕΙ.
(αιτιολόγηση: δεν απαιτείται βαθμός Υποστρατήγου για τους Δικαστικούς Γραμματείς καθώς δεν συντρέχει λόγος διοίκησης – διεύθυνσης ανάλογου επιπέδου)
Το
ε.(1)(β)
να
τροποποιηθεί
και
να
συμπληρωθεί
ως
εξής:
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, Υπηρεσίας
Εδάφους της ΠΑ, Ελαφράς Υπηρεσίας των Κοινών Σωμάτων, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου. (αιτιολόγηση:
προστίθενται και οι λοιποί Αξιωματικοί Ειδικής Καταστάσεως για τον βαθμό του Ταξιάρχου στο πλαίσιο ορθολογισμού και ισονομίας με
τους Υπηρεσίας Γραφείου, σεβόμενοι την προσπάθειά τους να αποφοιτήσουν από την ΑΔΙΣΠΟ παρά τα προβλήματα υγείας τους.)
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης, που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έναντι όλων των άλλων όμοιων
κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα
να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη
σύνταξη,
μερίσματα,
εφάπαξ
και
ΒΟΕΑ
για
τα
τέκνα
τους.
Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το
Ν.4780/2021
συγκροτήθηκε
η
Εθνική
Επιτροπή
για
τα
Δικαιώματα
του
Ανθρώπου.
Oι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και ευελπιστούν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των
Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και αναμένουν τουλάχιστον οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό
Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.
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Προτείνονται τα παρακάτω διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό
βαθμό
Ταξιάρχου
και
οι
προελεύσεως
ΑΣΣΥ
να
έχουν
καταληκτικό
βαθμό
Συνταγματάρχη:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο μία ακόμη αποκατάσταση που αφορά την «Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση
Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων», η οποία έχει υποβληθεί τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα με επιχειρήματα από την ΠΟΜΕΝΣ,
διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι
που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται όπως οι Αξιωματικοί των άλλων κατηγοριών
Συναφώς
προτείνονται
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
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Ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, που αφορά στους
Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ
στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με πολύ υποδεέστερο καταληκτικό βαθμό.
Επιπλέον, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν
στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε να
υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους τους Αξ/κους ΕΜΘ.
Επιπλέον, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο
σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις
αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών στον δημόσιο τομέα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό βαθμό τους
στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών ετών τους.
Επιπλέον, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη, γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο
καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και
έχουν προσφέρει τα ίδια έτη υπηρεσίας.



1 Μαρτίου 2022, 20:25
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Κύριοι,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
στους οποίους και ανήκω.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές . Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία
των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας . Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και
μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου
προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με τα τιμής



1 Μαρτίου 2022, 20:56

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.



1 Μαρτίου 2022, 19:47

Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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1 Μαρτίου 2022, 19:22

Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 19:29

Στο άρθρο 23 υπάρχει διάκριση στον καταληκτικό βαθμό των Αξκών Σωμάτων (ΤΧ, ΥΠ, ΕΜ) προέλευσης ΣΣΕ, καθώς δεν μπορούν να
φτάσουν
στον
βαθμό
του
Αντιστράτηγου.
Έχοντας ως δεδομένο, ότι τυγχάνουν της ίδιας εκπαίδευσης με των αντίστοιχους Αξκούς των Όπλων, φοιτούν στα ίδια ακριβώς υποχρεωτικά Σχολεία και Σχολές (Σχολή Πολέμου ΣΞ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ) με τους Αξκούς των Όπλων, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος να αποκλείονται εκ των προτέρων από τον υπόψη βαθμό. Κάλλιστα μπορούν να ηγηθούν του μοναδικού Μείζονος Σχηματισμού
Διοικητικής
Μέριμνας
του
ΣΞ
(ΑΣΔΥΣ).
Σημειώνεται, ότι στο ΠΝ οι Αξκοί Μηχανικοί προελεύσεως ΣΝΔ έχουν αυτή τη δυνατότητα, όπως και στην ΠΑ οι Αξκοί Μηχανικοί προελεύσεως ΣΙ ομοίως.



1 Μαρτίου 2022, 18:04

καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
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ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.



1 Μαρτίου 2022, 18:49

Κύριε Υφυπουργέ, Θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν θα επρεπε να απουσιάζει από την παρουσα τροποποιηση και αφορα
δεκαδες ενστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγω ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές
μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία
και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου. Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους
Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας
απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα
και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια
βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και
λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι
Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί
διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων
όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα. Συναφώς και με
αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό
επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω : α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του
άρθρου 3 του Ν.2439/1996. β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για
τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου,
Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους». Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της
Υπηρεσίας. Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 17:44

Κύριε Υφυπουργέ, θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να απουσιάζει από την παρούσα τροποποίηση και αφορά δεκάδες
ένστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγώ ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και
για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των
μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι
δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη, όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των
μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας
γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση
αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού, καθώς και των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο αξκός στο πεδίο της μάχης άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο αξκός σε θέσεις
επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και μπορούν να καλυφθούν άνετα και από αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι Ανθυποπλοίαρχος απόφοιτος ΑΣΣΥ, κάτοχος
Μεταπτυχιακού
Τίτλου
Σπουδών
και
δύο
πτυχίων
ΑΕΙ.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
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και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 17:52

Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως
καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς
Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί
που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους
Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ
που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά,
θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών
καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη
θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή
παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που
καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιου του
ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση
των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
Με σεβασμό



1 Μαρτίου 2022, 17:07

Κύριε Υφυπουργέ, θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να απουσιάζει από την παρούσα τροποποίηση και αφορά δεκάδες
ένστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγώ ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και
για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των
μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι
δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη, όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των
μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας
γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση
αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού, καθώς και των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο αξκός στο πεδίο της μάχης άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο αξκός σε θέσεις
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επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και μπορούν να καλυφθούν άνετα και από αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι Ανθυποπλοίαρχος απόφοιτος ΑΣΣΥ, κάτοχος
Μεταπτυχιακού
Τίτλου
Σπουδών
και
δύο
πτυχίων
ΑΕΙ.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με σεβασμό



1 Μαρτίου 2022, 17:54

Σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 17:47
Κύριε Υφυπουργέ, Θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν θα επρεπε να απουσιάζει από την παρουσα τροποποιηση και αφορα
δεκαδες ενστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγω ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές
μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία
και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου. Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους
Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας
απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα
και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια
βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και
λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι
Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί
διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων
όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα. Συναφώς και με
αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό
επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω : α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του
άρθρου 3 του Ν.2439/1996. β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για
τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου,
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Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους». Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της
Υπηρεσίας. Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 17:17

Κύριε Υφυπουργέ, Θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν θα επρεπε να απουσιάζει από την παρουσα τροποποιηση και αφορα
δεκαδες ενστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγω ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές
μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία
και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου. Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους
Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας
απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα
και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια
βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και
λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι
Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί
διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων
όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα. Συναφώς και με
αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό
επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω : α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του
άρθρου 3 του Ν.2439/1996. β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για
τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου,
Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους». Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της
Υπηρεσίας. Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 17:05

Κύριε Υφυπουργέ, Θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν θα επρεπε να απουσιάζει από την παρουσα τροποποιηση και αφορα
δεκαδες ενστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγω ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές
μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία
και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου. Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους
Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας
απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα
και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια
βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και
λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι
Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί
διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων
όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα. Συναφώς και με
αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό
επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω : α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του
άρθρου 3 του Ν.2439/1996. β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για
τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου,
Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους». Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της
Υπηρεσίας. Με εκτίμηση
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καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Αξιωματικούς
που
έδωσαν
την
ψυχή
και
το
σώμα
τους
για
την
πατρίδα.
8. Παρακαλώ όπως περιληφθεί στο νομοσχέδιο η παρακάτω τροποποίηση: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 3883/2010 Ι. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91, παράγ. 5, του Ν. 3883/2010 1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010
(όπως ισχύει σήμερα), ορίζει ότι: «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νό-μου». 2. Αιτείται η τροποποίησή της όπως παρακάτω: «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για όλους τους εν ενεργεία αξιωματικούς που συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, εφόσον μεταπίπτουν στις Ειδικές Καταστάσεις μετά την ημερομηνία αυτή. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων
αποδοχών.» 3.Ως αιτιολογική βάση της άνωθεν τροποποίησης τίθεται πρωτεύοντος η αρχή της «αναλογικής» ισότητας, που πρέπει να
διέπει το πλαίσιο της βαθμολογικής και σταδιοδρομικής εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ, ιδίως εκείνων που από λόγους υγείας μεταπίπτουν σε Ειδικές Καταστάσεις, οι οποίοι εκτός της απώλειας της υγείας τους χάνουν και το δικαίωμα της περαιτέρω βαθμολογικής
προαγωγής τους, που συνιστά σε κάθε περίπτωση ηθικό δικαίωμα. ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4. Μετά την εισαγωγή της διάταξης του
άρθρου 37 του Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ, τ. Α΄, 165/2.11.2017), το μεταβατικό στάδιο του άρθρου 91 παρ. 2 του Ν. 3883/2010, περιέλαβε και
όλους τους εν ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κα-τηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ, τ. Α`, 160/10-6-1974) και των
μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ Α` 279/28-9-1977) οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25)
έτη πραγματικής στρατιωτικής. 5. Με αυτό τον τρόπο εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του Ν. 2439/1996 (ευεργετικότερες) οι εν ενεργεία
Αξιωματικοί που μεταβάλλεται η κατάστασή τους (μεταφορά τους στην Ελαφρά Υπηρεσία ή Υπηρεσία Γραφείου) μετά την 24-9-2010
(ισχύς του Ν. 3883/2010), με συνέπεια να αντιμετωπίζονται άνισα προς τους ομοιόβαθμούς συναδέλφους τους ως προς το δικαίωμα
προαγωγής τους μέχρι τον καταληκτικό τους βαθμό κατά ειδικότητα και προέλευση, χωρίς υπαιτιότητά τους, καθόσον η μεταβολή κατάστασής τους οφείλεται αντικειμε-νικά σε λόγους υγείας/ανικανότητας. 6. Η εισηγούμενη τροπολογία ερείδεται στη συνταγματική αρχή
της αναλογικής ισότητας.
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7.
Καλησπέρα
σας.
Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που λείπει από το Νομοσχέδιο είναι αυτό της ρατσιστικής, άνισης και διακριτικής μεταχείρισης των Αξκών
Ειδικής Καταστάσεως προερχομένων από τις παραγωγικές Σχολές η οποία συντελείται με την περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 η οποία σταματάει την βαθμολογική εξέλιξη συγκεκριμένης κατηγορίας στρατιωτικού προσωπικού και πρέπει να καταργηθεί.
Αξκοί Ειδικής Καταστάσεως είναι οι Υπηρεσίας Γραφείου – Υπηρεσίας Ξηράς – Υπηρεσίας Εδάφους – Ελαφράς Υπηρεσίας οι οποίοι είναι
άτομα με μακροχρόνιες αναπηρίες (ΑμεΑ) σωματικές, ψυχικές, ή αισθητηριακές. Τα νοσήματα που πάσχουν είναι συνήθως ανίατα ή
δυσίατα
(καρκίνος,
διαβήτης,
αιματολογικά,
απώλειες
οργάνων,
καρδιολογικά,
αγγειακά
κ.α.).
Ο περιορισμός της εξέλιξής τους δρα ως παράγοντας «ποινής της πάθησης», δημιουργώντας πρόσθετα επιβαρυντικά αισθήματα κατωτερότητας.
Επειδή αρρώστησε ή τραυματίστηκε κάποιος δεν πρέπει να συντελείτε εις βάρος του άνιση βαθμολογική και απόρροια αυτής άνιση
οικονομική μεταχείριση. Πολύ σωστά σε καμία άλλη κατηγορία προελεύσεως στρατιωτικού προσωπικού (ΕΠΟΠ – ΕΜΘ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ
κ.α.) ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή Υπηρεσία του Δημοσίου δεν υπάρχει αυτή ή άδικη, άνιση και ρατσιστική μεταχείριση. Γνωρίζουμε
όλοι ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα – λειτουργήματα και σε ανώτατες θεσμικές θέσεις (Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Δικαστικοί, Βουλευτές, Υπουργοί κ.α.). Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος γράφει: «Οι Έλληνες είναι
ίσοι ενώπιον του νόμου», το άρθρο 4 του αντιρατσιστικού Νόμου 4074/2012 γράφει: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των
ατόμων με αναπηρίες» και το άρθρο 59 του αντιρατσιστικού Νόμου 4488/2017 γράφει: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των
εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή
της
χώρας».
Πρέπει να προστατευθούν οι Αξιωματικοί που έδωσαν την ζωή τους στο στράτευμα και ξαφνικά ασθένησαν σοβαρά και να μην τιμωρούνται με στασιμότητα όπως αναφέρει η περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010. Είναι επιτακτική η ανάγκη να περιθάλψει το
κράτος τους άρρωστους Αξιωματικούς που έδωσαν την ψυχή και το σώμα τους για την πατρίδα.
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7. Ευχαριστούμε για το κάλεσμα του στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, για να καταθέσουμε τις απόψεις μας – προτάσεις μας,
προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου. Με το κλείσιμο της διαβούλευσης, όταν θα εξαχθούν σε υπολογιστικό φύλλο (*.xls) όλα τα σχόλια που έχουν κατατεθεί, έτσι ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Διαβούλευσης, θα παρατηρήσουμε τον μεγαλύτερο όγκο σχολίων, στο άρθρο (30) που αφορά την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.3883/2010. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι ο Νόμος
3883/2010, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, που σήμερα φαίνονται ξεκάθαρα οι αδικίες του, και η ανάγκη για την τροποποίηση
πολλών διατάξεων του. Συγκεκριμένα με τον εν λόγω Νόμο 3883/2010, έχουμε Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ και ΕΥ) δύο ταχυτήτων
: αυτούς που νόσησαν πριν την δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτούς που νόσησαν μετά την δημοσίευση του Ν.3883/2010. Έτσι
λοιπόν τα στελέχη που προέρχονται από Υπξκούς απόφοιτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010, στην
κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων (ΕΥ ή ΥΓ), προάγονται στον καταληκτικό βαθμό του Ανχη. Ποιο συγκεκριμένα ένας Υπξκός που
κρίθηκε ΕΥ-ΥΓ (πριν το 2010) θα προαχθεί κανονικά μέχρι το βαθμό του Ανχη και κάποια στιγμή στην εξέλιξη του θα γίνει αρχαιότερος
και πιθανώς άμεσος προϊστάμενος ενός Υπλγού με 26 έτη ενεργού Υπηρεσίας ή ενός Λγού με 29 έτη ενεργού Υπηρεσίας στο στρατό, που
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μεταφέρθηκε στις ειδικές καταστάσεις (ΕΥ-ΥΓ) μετά την 23 Σεπ 2010. Αντίστοιχα η ίδια κατηγορία στελεχών προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς ΑΣΣΥ, με ακριβώς την ίδια ημερομηνία κατάταξης στο στρατό με τους παραπάνω, ο οποίοι εντάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος
του Ν.3883/2010, στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων, (λόγω ανίατης ή δυσίατης πάθησης τους) σύμφωνα με το άρθρο (23) του
εν λόγω νόμου, με θέμα καταληκτικοί βαθμοί, τους τερματίζει την βαθμολογική εξέλιξη, δημιουργώντας ανισότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, ο άδικος νόμος 3883/2010, πέρα την βαθμολογική τιμωρία που επέβαλε στα στελέχη
ειδικών καταστάσεων, συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και αδικίες μετά την ένταξη των ένστολων στο ενιαίο μισθολόγιο το οποίο
ισχύει
από
το
2017.
Συγκεκριμένα με το νέο ενιαίο μισθολόγιο δεν υφίσταται η προσθήκη των «πρόσθετων» μισθολογικών κλιμακίων που επιλύουν το πρόβλημα της ομαλής μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών ειδικών καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, Ελαφράς υπηρεσίας), με αποτέλεσμα να τους καθηλώνουν τους ΒΜ σε πολύ χαμηλά επίπεδα αφού οι καταληκτικοί τους βαθμοί είναι συνάρτηση των μισθών τους. Έτσι
λοιπόν τα στελέχη που νοσούν μετά την έκδοση του νόμου (23 Σεπ 2010), «τιμωρούνται» τώρα και μισθολογικά, με λιγότερο μισθό και
αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους, από τους συναδέλφους που
πρόλαβαν (μεταφορικά) και νόσησαν πριν την δημοσίευση του Ν.3883/2010. Διαπιστώνουμε επίσης τις αβλεψίες του νόμου
Ν.3883/2010, που λόγω της παράληψης της τροποποίησης του μεταβατικού σταδίου του άρθρου 91 παρ. 5, συνάδελφοι που έχουν
συμπληρώσει τα 25 έτη μέχρι την 31/12/2015 (κάποιοι ακόμη και νωρίτερα) και έχουν μεταπέσει σε ειδικές καταστάσεις (Ε.Υ. ή Υ.Γ)
εξακολουθούν να μην προάγονται. Έτσι οι περίφημες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου (91), ενώ αρχικώς ο νόμος διατείνεται ότι για
τους Αξιωματικούς με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (που συμπληρώνουν 25 έτη κλπ) συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του προηγουμένου Ν.2439/1996, ακολούθως αναστέλλει την εφαρμογή σχεδόν όλων των διατάξεων του νόμου γενικά για όλους τους Αξιωματικούς,
ορίζοντας
έναρξη
εφαρμογής
την
01-01-2012.
Ερμηνεύοντας κατά γράμμα τον Νόμο αναρωτούμαστε, πώς είναι δυνατόν να ισχύουν ταυτόχρονα και οι διατάξεις του παλιού
Ν.2439/1996 και οι διατάξεις του νέου Νόμου Ν.3883/2010. Ευχαριστώ πολύ.
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ΜΕΡΟΣ 2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/2010 την 24.9.2010 (ειδικότερα: άρθρο 23 παράγραφος ε΄) και την έναρξη ισχύος
του μεταβατικού σταδίου του άρθρου 91 του ιδίου νόμου, που καθόρισε την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 επίσης από 24.9.2010 (ΧΩΡΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ), επιφυλάχθηκε ιδιαίτερα μειωτική διάκριση για
τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας). Ειδικότερα από 24.9.2010 έχουμε Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓρ και ΕΥ) δύο ταχυτήτων, ήτοι αυτών που νόσησαν πριν τη δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτών που
νόσησαν μετά την δημοσίευση του Ν.3883/2010. Συνακόλουθα, ΚΑΤΑ ΣΑΦΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΩΠΗΣ) απόφοιτοι της ίδιας τάξεως ή και νεότεροι (προελεύσεως ΑΣΣΥ) φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό που προβλέπεται από το Ν.2439/1996 (βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή βαθμό του Συνταγματάρχη οι πτυχιούχοι ΑΕΙ), γιατί είχαν την τύχη να νοσήσουν (και να μεταφερθούν στην αντίστοιχη Ειδική Κατάσταση) μέχρι τις
23.9.2010, ενώ άλλοι απόφοιτοι, που είχαν την ατυχία να νοσήσουν μετά τις 24.9.2010, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Λοχαγού/Υπολοχαγού (αντίστοιχα για ΥΓρ/ΕΥ), ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΕΝΟΙ ΕΤΣΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΗΤΟΙ ΗΘΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ. Έτσι, ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 24.9.2010 ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα υφίστατο ποινικά κολάσιμη εκούσια πρόκληση), οι συνέπειες προβάλλουν για τους υπόψη Αξιωματικούς ιδιαίτερα δυσαναλογικές και απρόσφορες, ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΣΥ) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών που
εκτάκτως ασθενούν μετά την 24.9.2010 πλήττουν το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, ΟΥΤΕ, ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΤΟΙΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3883/2010). Συνεπώς για λόγους ισότητας και αναλογικότητας, ενόψει της νέας
νομοθετικής ρύθμισης, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ (ΕΣΤΩ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ) Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν.3883/2010 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.
Στην περίπτωση που δεν δύναται επί του παρόντος να καταργηθεί το άρθρο 23, ΤΟΤΕ ΔΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ (άρθρο 91, παράγραφος 5 του Ν.3883/2010), ότι το άρθρο 23 τυγχάνει εφαρμογής ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΣΣΥ) ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.3883/2010 (24.9.2010) ΚΑΙ ΜΕΤΑ (αντί να
εφαρμόζεται για τα Στελέχη αποφοίτους ΑΣΣΥ που μεταπίπτουν στις Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του Ν. 3883/2010, ήτοι
24.9.2010), καθόσον σε κάθε περίπτωση η πρόνοια του νομοθέτη αφορά και στη βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΗΔΗ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 24.9.2010 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ν/Σ )
Ι.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ
91,
παράγ.
5,
του
Ν.
3883/2010
1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010 (όπως ισχύει σήμερα), ορίζει ότι: «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23
εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις Ειδικές Καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου».
Αιτείται
όπως,
στο
επερχόμενο
νομοσχέδιο,
τροποποιηθεί
όπως
παρακάτω:
2. «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για όσους αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΑΣΣΥ)
μετά
τη
δημοσίευση
του
παρόντος
νόμου».
(νοείται
ο
Ν.
3883/2010).
και
ακολούθως
να
προστεθεί
εδάφιο
ως
εξής:
«Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής
των
αντίστοιχων
αποδοχών».
ΙΙ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
Η
εισηγούμενη
τροπολογία
ερείδεται
στη
συνταγματική
αρχή
της
αναλογικής
ισότητας.
Ως Αιτιολογική Έκθεση προτείνεται το κείμενο του κεφαλαίου «ΕΙΣΗΓΗΣΗ» του παρόντος σχολίο. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Νομοθετική ρύθμιση του
ζητήματος των Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτων ΑΣΣΥ, που παραπάνω σας παρουσίασα, αφενός μεν θα αποκαθιστούσε την
κανονικότητα στο (πρωτίστως) ηθικό ζήτημα της βαθμολογικής τους εξέλιξης [στο πνεύμα της ίσης μεταχείρισης και της εξέλιξής τους
με τον δικαιότερο νόμο (Ν. 2439/1996)], αφετέρου δε θα ήταν δίκαιο να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται, τόσο στα ίδια τα
Στελέχη όσο και στις οικογένειές τους (στις οποίες είναι αρωγοί στις κάθε είδους ανάγκες τους), από το γεγονός ότι η καθήλωση στον
καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού, που εξακολουθεί να καθορίζει ο Ν. 3883/2010, καθήλωσε ταυτόχρονα και τα συνταξιοδοτικά και
λοιπά τους δικαιώματα (δεν υπήρξε πρόβλεψη επ’ αυτού), για τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τους παρακρατούνταν κρατήσεις με βάση
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τους κατά πολύ υψηλότερους μισθολογικούς τους βαθμούς και όχι κρατήσεις με τον καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού, με τον οποίο
πλέον
καλούνται
να
αμείβονται.
ΚΥΡΙΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΕΘΑ,
ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑΠΝΕΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ
ΔΙΔΕΤΑΙ
ΜΕ
ΤΟ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΕΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Ν.3883/2010 (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 91, ΠΑΡΓ. 5 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ), ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΠΟΥ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΣΣΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠ΄ ΑΠΕΙΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ
ΤΟ
ΝΕΟ
ΑΙΜΑ
ΤΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ
ΜΑΣ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
6. Κύριε ΑΝΥΕΘΑ Η εισαγωγή του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 επέφερε πολύπλευρη αδικία στα στελέχη και ειδικότερα όσων τελούν σε
ειδική κατάσταση. Αρχικώς υπήρξε μια βίαιη μετάβαση σε ένα αυστηρό πλαίσιο όσων μεταπίπτουν σε ειδική κατάσταση μετά το 2010.
Δημιουργήθηκε ηθική αδικία διότι η ημεροχρονολογία εισαγωγής στην ειδική κατάσταση με δεδομένο το έτος 2010 δημιούργησε αξιωματικούς που συνεχίζουν την διοικητική τους πρόοδο και αξιωματικούς που στασιμοποιούνται επειδή έτυχε να νοσήσουν μετά το 2010
ή
λόγω
προέλευσης
και
εισαγωγής
στις
Ένοπλες
Δυνάμεις.
Συγκεκριμένα επήλθαν μεταβολές της ιεραρχίας δίχως υπηρεσιακά κριτήρια αλλά κριτήρια υγείας που δεν άπτονται τις περισσότερες
φορές
στη
διαχείριση
του
Στελέχους.
Επίσης, δημιουργήθηκε περαιτέρω αύξηση του χάσματος μεταξύ των αποφοίτων ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, καθόσον στους πρώτους εδόθηκε η
δυνατότητα φοίτησης στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ προκειμένου να προάγονται, αντιθέτως δεν υπήρξε κανένα δικαίωμα-κίνητρο-πρόβλεψη στους αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι βιαίως σταματούν τη διοικητική τους εξέλιξη. Παράλληλα σε ουδεμία άλλη κατηγορία Στελεχών
δεν
ελήφθη
περιορισμός
διοικητικής
εξέλιξης
λόγω
προβλημάτων
υγείας!
Η δικαιοσύνη επί του θέματος από ουσιαστικής και ηθικής υπόστασης είναι ξεκάθαρη και η πρωτοβουλία εξομάλυνσης των αστοχιών
του
προηγούμενου
νόμου
επιβεβλημένη
για
το
Κράτος.
Ισότητα για όλους και συνάμα αξιοκρατία για ένα Κράτος ευημερίας και προόδου. Σας ευχαριστώ.
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5.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κύριε
Υπουργέ.
στο επερχόμενο νομοσχέδιο με μεγάλη μου απογοήτευση διαπιστώνω τη μεγάλη αδικία που συντελείται και αυτή τη φορά σε βάρος
των Στελεχών αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), όπως η ΣΜΥ από την οποία προέρχομαι.
Το νομοσχέδιο σε όλη του σχεδόν τη έκταση ρυθμίζει πληθώρα θεμάτων Στελεχών έτερων κατηγοριών (πχ αποφοίτων Σχολών Αξκών,
ΕΜΘ κλπ), αφήνοντας εκτός νομοσχεδίου ρυθμίσεις θεμάτων αποφοίτων ΑΣΣΥ που χρονίζουν, που θα μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί,
με τη μεγάλη ευκαιρία που δίδεται με το παρόν νομοσχέδιο. Οι παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ επί αναρίθμητες δεκαετίες
είναι κοιτίδα προπαρασκευής των μικρών ηγητόρων, που αδιάλειπτα τροφοδοτούν τις Ένοπλές Δυνάμεις της πατρίδος μας με Στελέχη,
ώστε αυτές (ΕΔ) να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολής τους με αποτελεσματικότητα, δόξα και επιτυχία, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
Ειδικότερα,
η
ΣΜΥ,
της
οποίας
είμαι
απόφοιτος,
έχει
ένδοξη
ιστορία
135
ετών
(!).
Πρωτοσυστάθηκε ως «Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» το 1884 και οι απόφοιτοί της, οι οποίοι συμμετείχαν σε αναρίθμητες επιχειρήσεις, εκστρατεία Μικράς Ασίας, πολέμους, ειρηνευτικές αποστολές ανά την υφήλιο κλπ, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους
στις ΕΔ και την πατρίδα αδιακρίτως, τιμώντας τόσο την ένδοξη ιστορία της Σχολής, όσο τον Στρατιωτικό όρκο, τις Στρατιωτικές Αρχές, τη
Στρατιωτική Τιμή και την Ελληνική Ιστορία και παράδοση χιλιάδων ετών (πεσόντες δε πολλοί εξ αυτών στην εκτέλεση του καθήκοντος)
και πιστεύω ακράδαντα ότι ΑΞΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ (ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ την αναγνώριση της προσφοράς και της συμμετοχής τους στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ και της Πατρίδας, καθώς επίσης αξίζουν και
της ΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ισότιμα με όλες τις άλλες κατηγορίες Στελεχών, στα ζητήματα που τους απασχολούν και στα
δίκαια και ηθικά αιτήματα τους για αποκατάσταση αδικιών, που όμως δυστυχώς δεν βλέπουμε να περιλαμβάνονται ούτε σε αυτό το
νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι επί μακρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον τελευταία διετία), τα θέσαμε υπόψη τόσο της ιεραρχίας του
Στρατού, όσο και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου με ερωτήσεις στον ΥΕΘΑ, με ενημερώσεις σε νομικούς συμβούλους του ΥΠΕΘΑ
κλπ. Στο παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ (που στο θεσμικό πλαίσιο της πρόσληψής τους και της μετέπειτα
μονιμοποίησής τους, δεν υπήρχε πρόβλεψη για κατάληξη στο βαθμό του Υπολοχαγού), θεσμός που στα επόμενα χρόνια θα πάψει να
υφίσταται στις ΕΔ, αλλά παραμένουν ανεπίλυτα ζητήματα Στελεχών αποφοίτων ΑΣΣΥ, που θα συνεχίσουν επ΄ άπειρον να υφίστανται ως
θεσμός, συνεχίζοντας αυτά τα φυτώρια μικρών ηγητόρων να τροφοδοτούν τις ΕΔ με το νέο αίμα τους. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Το
ζήτημα αφορά την βαθμολογική εξέλιξή των Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτων ΑΣΣΥ και είναι το σημαντικότερο επαγγελματικό ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, αφού από την έκβασή του κρίνεται η εξέλιξή μας, η οποία ευνόητα επηρεάζει καταλυτικά
και τις οικογένειές μας. Συγκεκριμένα, το ζήτημα αφορά στο άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 (γνωστός ως νόμος Βενιζέλου), που καθηλώνει
τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ στο βαθμό του Υπολοχαγού ως καταληκτικό βαθμό με τρόπο άνισο και αίολο (και στο
βαθμό του Λοχαγού τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου αποφοίτους ΑΣΣΥ), την ίδια στιγμή που ΕΞΑΙΡΕΙ από τη διάταξη αυτή τα
Στελέχη των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας (συγκεκριμένα εξαιρεί τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.
705/1977
και
τους
μονιμοποιηθέντες
Εθελοντές
του
ΝΔ
445/1974).
Επιπλέον στα Στελέχη ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ γίνεται διάκριση και ως προς την αναπηρία τους, που έχει διαγνωστεί με γνωμάτευση της
Ανώτατης
ΥΓ
Επιτροπής
του
Στρατού
(αντίστοιχα
ΠΝ,
ΠΑ).
Η διάκριση δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της αναπηρίας τους και κατ’ επέκταση με την προσήκουσα με βάση το νόμους
4074/2012 και 4488/2017 μεταχείριση τους, αλλά έχει να κάνει και με τη διάκριση με τις άλλες κατηγορίες εθελοντών Αξιωματικών, που
προφανώς αντιμετωπίζονται ως ΑμεΑ και εξαιρέθηκαν της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, ενώ για τους αποφοίτους
ΑΣΣΥ υπάρχει διάκριση, τόσο ως ΑμεΑ όσο και ως άλλη κατηγορία Αξιωματικών από εκείνες τις κατηγορίες των Αξιωματικών που προέρχονται από εθελοντές. Το σημαντικό αυτό σημείο της περίπτωσης «ε(5)» του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, καταδεικνύει με κραυγαλέο
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τρόπο, αφενός μεν το πόσο άνισα και άδικα αντιμετωπίζει και μεταχειρίζεται ο εν λόγω νόμος τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας
αποφοίτους ΑΣΣΥ σε σχέση με ως άνω άλλες κατηγορίες Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας, αφετέρου δε το πόσο άνισα μεταχειρίζεται
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ σε σχέση με τους υπόλοιπους ομοιοβάθμους τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, που εξελίσσονται με τον ίδιο νόμο (Ν. 2439/1996). Ι. Ζητήματα – Προβλήματα που εγέρθηκαν Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 επέφερε προβλήματα – ζητήματα, που συνεχίζουν να υφίστανται. Ενδεικτικά: – Είναι ευρέως γνωστό ο εν λόγο Νόμος, από την εφαρμογή του έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και σήμερα φαίνονται ξεκάθαρα οι αδικίες, και οι αντιπαλότητα που έχει επιφέρει μεταξύ των Στελεχών
διαφορετικής προέλευσης, σε μια οικογένεια (όπως αυτή των ΕΔ) που επιβάλλεται να τη διακατέχει η ομοψυχία και οι άριστες υπηρεσιακές σχέσεις προς την επίτευξη της αποστολής των ΕΔ. Το καλύτερο θα ήταν να καταργηθεί αυτός ο νόμος και να αντικατασταθεί με
ένα καλύτερο και πιο δίκαιο. – Δημιούργησε Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας 2 ταχυτήτων αποφοίτους ΑΣΣΥ. Εκείνους που κρίθηκαν Ελαφράς Υπηρεσίας πριν την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου (24.9.2010), που εξελίσσονται κανονικά μέχρι το καταληκτικό τους βαθμό και
εκείνους που κρίθηκαν μετά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Υπολοχαγού. – Επέβαλε διάκριση
στον καταληκτικό βαθμό ως προς στην προέλευση των Στελεχών, εξαιρώντας από τον καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν. 705/1977 και τους μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ΝΔ 445/1974, επιβάλλοντας με τη διάταξη αυτή μια
ιδιότυπη «τιμωρία» στα Στελέχη που επέλεξαν να σπουδάσουν σε Στρατιωτική Παραγωγική Σχολή, αντί να καταταγούν ως εθελοντές. –
Επέφερε κλυδωνισμό στις ΕΔ, αφού η διάταξη αυτή δημιουργεί μεγάλο και έντονο προβληματισμό στα Στελέχη της Ενεργού Υπηρεσίας
(σε όσους δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και μπορούν να καλύψουν μάχιμες θέσεις), καθότι αναρωτιούνται τι θα γίνει
με την βαθμολογική τους εξέλιξη αν τύχει και τραυματιστούν στην ειρηνική περίοδο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή τι θα γίνει αν
τραυματιστούν κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτοί οι προβληματισμοί επιδρούν αρνητικά στο αξιόμαχο των ΕΔ, αφού τα στελέχη
της Ενεργού Υπηρεσίας προκείμενου να προστατευτούν από το ενδεχόμενο να μεταφερθούν εξαιτίας σωματικής τους βλάβης (σε ειρηνική ή πολεμική περίοδο) στην Ελαφρά Υπηρεσία, λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και αποφυγής εκτέλεσης των καθηκόντων τους
στο έπακρο ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, μαχητική ισχύ που εύλογα είναι απολύτως απαραίτητη για
να εκτελέσουν οι ΕΔ την αποστολή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (είτε στην ειρήνη, είτε στον πόλεμο). – Δεν υπολόγισε, το 2010
που τέθηκε σε εφαρμογή, το γεγονός ότι το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόστηκε μεταγενέστερα, θα καθήλωνε τα εν λόγω Στελέχη και
μισθολογικά (εκτός από βαθμολογικά), αφού πλέον τα Στελέχη των ΕΔ λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με το φέροντα βαθμό τους, και όχι
με ανώτερο μισθολογικό βαθμό που ίσχυε παλαιότερα. Να σημειωθεί δε ότι, η καθήλωση στο βαθμό του Υπολοχαγού ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στα Στελέχη αυτά να αποζημιωθούν με αποδοχές, σύνταξη, επίδομα τέκνου κλπ με τις κρατήσεις που πλήρωναν με βάση
το μισθολογικό βαθμό που παλαιότερα έφεραν (πχ: Στέλεχος βαθμού Υπολοχαγού πλήρωνε κρατήσεις για σύνταξη, επίδομα τέκνων κλπ
με 2/3 ΒΜ Ταξιάρχου και καλείται να απολάβει αποδοχές Υπολοχαγού). – Σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του υπό διαβούλευση Ν/Σ,
οξύνεται ακόμη περισσότερο η άδικη και άνιση μεταχείριση των Στελεχών ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ έναντι των Εθελοντών Μακράς Θητείας
(ΕΜΘ), που ρυθμίζεται να έχουν ως καταληκτικό (οι ΕΜΘ) το βαθμό του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικό το βαθμό του Λοχαγού και
με τον τρόπο αυτό τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας Απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ θα υποσκελίζονται από άλλη
μια κατηγορία εθελοντών Στελεχών, παρά το γεγονός ότι είναι απόφοιτοι Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών. ΙΙ. Νομικό περίγραμμα
του ζητήματος (περιληπτικά) – Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 είναι άρθρο που επιφέρει κατάφορες διακρίσεις και άνιση μεταχείριση
σε βάρος των Στελεχών ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ. Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 ΕΙΝΑΙ ΑΙΟΛΟ, καθότι για την συμπερίληψή του στον εν λόγω
νόμο ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ. Δηλαδή δεν αιτιολογήθηκε από τον νομοθετικό συντάκτη ο σκοπός, ο λόγος και η ανάγκη να περιληφθεί το άρθρο αυτό στον συγκεκριμένο νόμο και ειδικότερα η διάκριση της περίπτωσης
«ε(5)» του εν λόγω άρθρου. Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) καθόρισε την εφαρμογή του
άρθρου 23 του εν λόγω νόμου (Καταληκτικοί Βαθμοί) από τη δημοσίευση του νόμου (24.9.2010), χωρίς να δίνει το παραμικρό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του, επιτείνοντας έτσι το πρόβλημα που ούτος ή άλλως δημιούργησε με τα όσα καθόρισε σε βάρος (κυρίως) των αποφοίτων ΑΣΣΥ δημιουργώντας αιφνιδιασμό με δυσμενή συνεπακόλουθα. – ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, που εμφανίστηκαν μετά την 24.9.2010 και σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ
ΠΟΥ ΝΟΣΗΣΑΝ (καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα υφίστατο ποινικά κολάσιμη εκούσια πρόκληση), οι συνέπειες προβάλλουν για τους
υπόψη Αξιωματικούς ιδιαίτερα δυσαναλογικές και απρόσφορες, ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΣΥ) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟ ΤΙΣ
ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών που εκτάκτως ασθενούν μετά την 24.9.2010 πλήττουν
το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, ΟΥΤΕ, ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
(Ν.3883/2010). Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ελλήνων (παράγ. 1 του άρθρου 4) «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».
Κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας της ολομέλειας του Αρείου Πάγου «Οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, κείμενοι εκτός του πεδίου των επί μέρους εγγυήσεων των συνταγματικών δικαιωμάτων, οι οποίες δεν
προβλέπουν, ρητώς, εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής τους, ούτε μπορεί να ισχύσει γι` αυτούς ένα τεκμήριο διαφοροποιήσεως ως
προς την απόλαυση όλων, ανεξαιρέτως, των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, επαγγέλματος, κοινωνικής ή οικονομικής τάξεως, υπό την έννοια ότι αυτοί έχουν μόνο εκείνα τα δικαιώματα, που
ρητώς τους απονέμει η ισχύουσα συνταγματική τάξη και η κείμενοι νόμοι. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΑΥΤΟΙ, ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ με τους, κατά το Σύνταγμα, θεμιτούς περιορισμούς, που μπορούν να επιβληθούν. [Αποφ.
ΟλΑΠ
3/2012
(1-3-2012)].
Τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας – Υπηρεσίας Γραφείου, είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Ως υπηρετούντες δε στις ΕΔ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΥΤΟΙ, ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ,
κατά
την
ως
άνω
Απόφ,
ΟλΑΠ.
Ο Ν. 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει λέει «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων
που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της
χώρας», ενώ στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου αναγράφεται «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Ωστόσο, για τους ΕΥ αποφοίτους ΑΣΣΥ η διάκριση δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της αναπηρίας τους και κατ’ επέκταση με
την προσήκουσα με βάση το νόμο 4488/2017 μεταχείριση τους, αλλά έχει να κάνει και με τη διάκριση με τις άλλες κατηγορίες εθελοντών
Αξιωματικών, που προφανώς αντιμετωπίζονται ως ΑμεΑ και εξαιρέθηκαν της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, ενώ για
τους αποφοίτους ΑΣΣΥ υπάρχει διάκριση, τόσο ως ΑμεΑ όσο και με τις άλλες κατηγορίες Αξιωματικών που προέρχονται από εθελοντές.
Η αδικία σε βάρος της εξέλιξής τους προσομοιάζει «ποινικοποίηση της πάθησης ή του νοσήματος», που πιθανόν να το υπέστησαν και
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δημιουργώντας πρόσθετο αισθήματα άνισης μεταχείρισης και κατωτερότητας έναντι των υπολοίπων
Στελεχών, ειδικότερα νεοτέρων τάξεων. – Στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη
στην έδρα του ΟΗΕ στις 30 Μαρτίου 2007, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με το Ν. 4076/2012, στο άρθρο 4, παράγραφος
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ε΄, καθορίζεται όπως τα συμβαλλόμενα μέλη (εκ των οποίων και η Ελλάδα) «Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση».
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3. Με το Ν.3883/2010, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και σήμερα πλέον φαίνονται ξεκάθαρα οι αδικίες του και η ανάγκη για
τροποποίηση
πολλών
από
τις
διατάξεις
του.
Συγκεκριμένα με τον εν λόγω Ν.3883/2010, έχουμε Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ και ΕΥ) δύο ταχυτήτων : αυτούς που νόσησαν πριν
την δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτούς που νόσησαν μετά την δημοσίευση του Ν.3883/2010.
Έτσι λοιπόν τα στελέχη που προέρχονται από Υπξκούς απόφοιτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010,
στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ ή ΕΥ), προάγονται στον καταληκτικό βαθμό του Ανχη, ενώ τα στελέχη οι οποίοι εντάχθηκαν
μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010, στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ ή ΕΥ), προάγονται στον καταληκτικό βαθμό του
Υπλγού.
Ποιο συγκεκριμένα ένας Υπξκός (απόφοιτος ΑΣΣΥ) που κρίθηκε ΥΓ-ΕΥ, πριν την 23 Σεπ 2010, θα προαχθεί κανονικά μέχρι το βαθμό του
Ανχη και κάποια στιγμή στην εξέλιξη του θα γίνει αρχαιότερος και πιθανώς άμεσος προϊστάμενος ενός Υπλγού ή ενός Λγού (απόφοιτου
ΑΣΣΥ), που μεταφέρθηκε στις ειδικές καταστάσεις (ΥΓ-ΕΥ), μετά την 23 Σεπ 2010, με τον πρώτο να έχει είτε την ίδια ημερομηνία κατάταξης, είτε ακόμα και λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (νεότερος δηλαδή), δημιουργώντας ανισότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας.
Επιπλέον των παραπάνω, ο άδικος Ν.3883/2010, πέρα της βαθμολογικής τιμωρίας που επέβαλε στα στελέχη ειδικών καταστάσεων,
συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και αδικίες μετά την ένταξη των ένστολων στο ενιαίο μισθολόγιο το οποίο ισχύει από το 2017.
Συγκεκριμένα με το νέο ενιαίο μισθολόγιο δεν υφίσταται η προσθήκη «πρόσθετων» μισθολογικών κλιμακίων που να επιλύουν το πρόβλημα της ομαλής μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών ειδικών καταστάσεων (ΥΓ-ΕΥ), με αποτέλεσμα να καθηλώνουν τους βασικούς
μισθούς σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια είναι σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού (Υπλγού). Έτσι λοιπόν
τα στελέχη που εντάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010 (23 Σεπ 2010), «τιμωρούνται» τώρα και μισθολογικά, με λιγότερο
μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους, από τους συναδέλφους
που
πρόλαβαν
(μεταφορικά)
και
εντάχθηκαν
πριν
την
δημοσίευση
του
Ν.3883/2010.
Διαπιστώνουμε επίσης τις αβλεψίες του Ν.3883/2010, που λόγω της παράληψης της τροποποίησης του μεταβατικού σταδίου του άρθρου 91 παρ. 5, συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη μέχρι την 31/12/2015 και έχουν μεταπέσει σε ειδικές καταστάσεις (ΥΓ ή
ΕΥ)
εξακολουθούν
να
μην
προάγονται.
Έτσι οι περίφημες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 91, ενώ αρχικώς ο νόμος διατείνεται ότι για τους Αξιωματικούς με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (που συμπληρώνουν 25 έτη κλπ) συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του προηγουμένου Ν.2439/1996, ακολούθως
αναστέλλει την εφαρμογή σχεδόν όλων των διατάξεων του νόμου γενικά για όλους τους Αξιωματικούς, ορίζοντας έναρξη εφαρμογής
την
01-01-2012.
Ερμηνεύοντας κατά γράμμα τον Νόμο αναρωτούμαστε, πώς είναι δυνατόν να ισχύουν ταυτόχρονα και οι διατάξεις του παλιού
Ν.2439/1996
και
οι
διατάξεις
του
νέου
Νόμου
Ν.3883/2010.
Για την αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η παρακάτω τροποποίηση:
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
του
Ν.
3883/2010
Ι.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ
91,
παράγ.
5,
του
Ν.
3883/2010
1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010 (όπως ισχύει σήμερα), ορίζει ότι: «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23
εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου».
2.
Αιτείται
η
τροποποίησή
της
όπως
παρακάτω:
«Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκτός των στελεχών που συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
μέχρι
31.12.2015,
για
τα
οποία
εξακολουθούν
να
ισχύουν
οι
διατάξεις
του
Ν.2439/1996».
3. Ως αιτιολογική βάση της άνωθεν τροποποίησης τίθεται πρωτεύοντος η αρχή της «αναλογικής» ισότητας, που πρέπει να διέπει το
πλαίσιο της βαθμολογικής και σταδιοδρομικής εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ, ιδίως εκείνων που από λόγους υγείας μεταπίπτουν σε
Ειδικές Καταστάσεις, οι οποίοι εκτός της απώλειας της υγείας τους χάνουν και το δικαίωμα της περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής
τους,
που
συνιστά
σε
κάθε
περίπτωση
ηθικό
δικαίωμα.
ΙΙ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
4. Μετά την εισαγωγή της διάταξης του άρθρου 37 του Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ, τ. Α΄, 165/2.11.2017), το μεταβατικό στάδιο του άρθρου 91
παρ. 2 του Ν. 3883/2010, περιέλαβε και όλους τους εν ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κα-τηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ.
445/1974 (ΦΕΚ, τ. Α`, 160/10-6-1974) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ Α` 279/28-9-1977) οι οποίοι μέχρι
31.12.2015
συμπλήρωσαν
είκοσι
πέντε
(25)
έτη
πραγματικής
στρατιωτικής.
5. Με αυτό τον τρόπο εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του Ν. 2439/1996 οι εν ενεργεία Αξιωματικοί που μεταβάλλεται η κατάστασή τους
(μεταφορά τους στην Ελαφρά Υπηρεσία ή Υπηρεσία Γραφείου) μετά την 24-9-2010 (ισχύς του Ν. 3883/2010), με συνέπεια να αντιμετωπίζονται άνισα προς τους ομοιόβαθμούς συναδέλφους τους ως προς το δικαίωμα προαγωγής τους μέχρι τον καταληκτικό τους βαθμό
κατά ειδικότητα και προέλευση, χωρίς υπαιτιότητά τους, καθόσον η μεταβολή κατάστασής τους οφείλεται αντικειμενικά σε λόγους υγείας/ανικανότητας.
6.
Η
εισηγούμενη
τροπολογία
ερείδεται
στη
συνταγματική
αρχή
της
αναλογικής
ισότητας.
Ευχαριστώ
πολύ.
4. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν έχει συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο είναι οι Αξιωματικοί Ειδικής Κατάστασης προερχόμενοι από
τις παραγωγικές σχολές και συγκεκριμένα όσον αφορά την περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, η οποία σταματάει την βαθμολογική
εξέλιξη
της
συγκεκριμένης
κατηγορίας
Αξιωματικών.
Σύμφωνα, με τις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι
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εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού και αντίστοιχου για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού και αντίστοιχου για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους
της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Σε αντίθεση με τους λοιπούς Αξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ που έχουν
ως
καταληπτικό
βαθμό
τον
Συνταγματάρχη
και
αντίστοιχών.
Εδώ
πρέπει
να
επισημάνουμε
τα
εξής:
Oι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης,
ενώ όσοι μετέπεσαν σε αυτές μετά την έναρξη της ισχύος του ν.3883/2010 διέπονται από τις λιγότερο ευεργετικές διατάξεις εξέλιξης
του νόμου. Η διαφορετική μεταχείριση Αξιωματικών κοινής κατηγορίας (ειδικών καταστάσεων) που διέπονται, όμως, ως προς τους καταληκτικούς βαθμούς εξέλιξής τους, από διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 60 και της παρ. 5 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, όσοι μετέπεσαν σε ειδικές καταστάσεις πριν από την
έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, ενώ όσοι μετέπεσαν σε αυτές μετά την έναρξη της ισχύος του ν.3883/2010 διέπονται από τις λιγότερο ευεργετικές διατάξεις εξέλιξης του νόμου αυτού. Απόρροια των ανωτέρω αποτελεί, αφενός αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων κοινής τάξης και προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, αφετέρου, αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον ένεκα της συγκυριακής μετάπτωσής τους
στις ειδικές καταστάσεις σε προγενέστερο από αυτούς χρονικό διάστημα (ήτοι πριν την έναρξη εφαρμογής του ν.3883/2010).
Επιπλέον:
Με την προωθούμενη ρύθμιση του νέου υπό κατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γίνεται πλήρη εξίσωση με τους
Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου θα έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας
του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Να σημειωθεί πως η εγκύκλιο κατάταξης των ΕΜΘ ανάφερε καταληκτικό βαθμό, τον βαθμό του ανθυπασπιστή. Η δε εγκύκλιος των Υπαξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ όριζε τον βαθμό του Συνταγματάρχη
στους
αποφοίτους
ΑΕΙ
και
χωρίς
κάποιο
περιορισμό.
Στην προωθούμενη ρύθμιση του νέου υπό κατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν θα έχουν διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, οι Αξιωματικοί ΕΜΘ που ανήκουν στις Υπηρεσίες Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους
από
τους
υπολοίπους
Αξιωματικούς
ΕΜΘ.
Συνοψίζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει σαφής και κατάφωρη αδικία στους συγκεκριμένους Αξ/κους του Πολέμικου Ναυτικού
προερχόμενους από ΑΣΣΥ. Το Κράτος Δίκαιου και Πρόνοιας πρέπει να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των πολιτών που μοναδικό τους
σφάλμα ήταν η ασθένεια τους ή το τραύμα τους, κάτι που πολλές φορές δεν οφείλεται σε αυτούς ή δεν δύναται να αποφευχθεί . Γεγονός
που δεν θα πρέπει να συντελείτε εις βάρος του άνιση βαθμολογική και οικονομική μεταχείριση. Σε καμία άλλη κατηγορία προελεύσεως
στρατιωτικού προσωπικού ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή Υπηρεσία του Δημοσίου δεν υπάρχει αυτή η άδικη άνιση και ρατσιστική μεταχείριση.
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2. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, από την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/2010 την 24.9.2010 (ειδικότερα: άρθρο 23 παράγραφος ε΄) και την έναρξη
ισχύος του μεταβατικού σταδίου του άρθρου 91 του ιδίου νόμου, που καθόρισε την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 επίσης από 24.9.2010
(ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ), επιφυλάχθηκε ιδιαίτερα μειωτική διάκριση
για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας). Ειδικότερα από 24.9.2010 έχουμε Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓρ και ΕΥ) δύο ταχυτήτων, ήτοι αυτών που νόσησαν πριν τη δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτών που
νόσησαν
μετά
την
δημοσίευση
του
Ν.3883/2010.
Επιπροσθέτως΄το παραπάνω άρθρο του νόμου 3883/2010 έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την διάκριση και
ρατσιστική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας καθώς και με τη διεθνή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στο Ν. 3883/2010, δεν εμπίπτουν οι προερχόμενοι αξιωματικοί της κατηγορίας εξ εθελοντών καθότι ο νομοθέτης δεν τους περιλαμβάνει
στον εν λόγω νόμο δημιουργώντας έτσι άδικο μεταξύ των των αξιωματικών.
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Παρακαλώ διορθώστε επιτέλους την καταφορη αδικία εις βάρος των Υπαξκων σε μόνιμη υπηρεσία ξηράς προερχόμενων από ΑΣΣΥ που
ορίζεται
ως
καταληκτικος
βαθμός
ο
Ανθυποπλοιαρχος.
Εχουν γινει τόσες τροποποιήσεις υπέρ όλων εκτός της συγκεκριμένης κατηγορίας που είχαν την ατυχία να νοσησουν και τιμωρούνται
χάνοντας τρεις βαθμούς μέχρι τον αποστρατευτικο. Μέχρι και οι προερχόμενοι απ ΕΜΘ ΕΠΟΠ τους έφτασαν βαθμολογικα. Θεωρώ καταφορη αδικία και αδιαφορία εκ μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων για μια κατηγορία Αξιωματικών που προσφέρουν σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Επίσης επειδή δεν έχει προβλεφθεί μισθολογικη κλίμακα ανάλογη έχουν τις ίδιες απολαβές χωρίς καμία αύξηση επί
σειρά ετών (12 ετών ίσως και περισσότερο. Μα κανείς δεν ενδιαφέρεται για το δίκαιο πλέον; Ευχαριστώ.



1 Μαρτίου 2022, 14:31

689

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.
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Είναι πιστεύω η ώρα ο κύριος Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς να θέσει ένα τέλος στην αδικία αυτή. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου,
Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των
Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν.
3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για
τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του
ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι
ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας
λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των
Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς
του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των
παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά
πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και
ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς
Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας
Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται
διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016,
ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του
60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και
μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016)
, θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον
συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν.
3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και «ρατσιστική» αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Είμαι Ανθυποπλοίαρχος του ΠΝ προερχόμενος από ΑΣΣΥ το 1985 Βρίσκομαι διατηρητέος σε αυτόν τον βαθμό λόγο υπαγωγής μου για
ιατρικούς λόγους στην κατηγορία Μόνιμης Υπηρεσίας Ξηράς (ΜΥΞ) . Αυτό το σταδιοδρομικό καθεστώς μου στερεί τις βαθμολογικές και
κατά συνέπεια όλες τις υπόλοιπες οικονομικές απολαβές (μισθολογικές, συνταξιοδοτικές, οικογενειακών επιδομάτων) που θα έπρεπε
να
είχα.
Έκανα αυτό τον πρόλογο διότι θέλω να εκφράσω την αγανάκτηση μου αλλά και την λύπη μου για την έλλειψη που υπάρχει σε αυτήν την
διαβούλευση για την τροποποίηση και αποκατάσταση πλήρως της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών
Καταστάσεων. Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και
τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη. Αρκεί η τιμωρία που δεχόμαστε
κάθε μέρα εγώ και άλλοι 150 τουλάχιστον συνάδερφοι μου ΕΚ στην υπηρεσία μας κατά την διάρκεια της ενεργού υπηρεσία μας και τα
καθήκοντά μας με την σταδιοδρομική στασιμότητα που υφιστάμεθα ως τιμωρία επειδή έτυχε και προέκυψε ένας ιατρικός λόγος. Καθήκοντα που δεν έχουν καμία διαφορά από τους συναδέρφους μας αντίστοιχα. Τουλάχιστον ας αλλάξει ο καταληκτικός βαθμός αποστρατείας μας ο οποίος όπως ισχύει σήμερα είναι κατώτερος και από αυτόν των Αξιωματικών προερχομένων από ΕΜΘ-ΕΠΟΠ .
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΟΙΑ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΔΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ .ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΜΕ ΑΝΙΛΕΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ.
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Προτείνεται η κάτωθι τροποποίηση του άρθρου 23 (καταληκτικοί βαθμοί) προκειμένου να υπάρχει ίση μεταχείριση των Αξκων ειδικότητας Έρευνας Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς με αυτούς της Πολεμικής Αεροπορίας, δεδομένου ότι και στις 2 περιπτώσεις έχουμε
απόφοιτους ΑΣΕΙ (ΣΣΕ & ΣΙ):
Προσθήκη στην παρ. γ(3) των Αξκών Έρευνας πληροφορικής και αφαίρεσή τους από την παρ. γ(4) ως εξής:
«…..(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων και Έρευνας
–
Πληροφορικής.
(4) …..διαγράφεται η φράση «Έρευνας Πληροφορικής»
Προσθήκη
στην
παρ.
1(δ)
του
άρθρου
32
των
Αξκών
Έρευνας
Πληροφορικής
ως
εξής:
» δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστράτηγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Έρευνας Πληροφορικής Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς, Μετεωρολόγους και Έρευνας Πληροφορικής……
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Προτείνεται η κάτωθι τροποποίηση του άρθρου 23 (καταληκτικοί βαθμοί) προκειμένου να υπάρχει ίση μεταχείριση των Αξκων ειδικότητας Έρευνας Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς με αυτούς της Πολεμικής Αεροπορίας, δεδομένου ότι και στις 2 περιπτώσεις έχουμε
απόφοιτους ΑΣΕΙ (ΣΣΕ & ΣΙ):
Προσθήκη στην παρ. γ(3) των Αξκών Έρευνας πληροφορικής και αφαίρεσή τους από την παρ. γ(4) ως εξής:
«…..(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων και Έρευνας
–
Πληροφορικής.
(4) …..διαγράφεται η φράση «Έρευνας Πληροφορικής»
Προσθήκη
στην
παρ.
1(δ)
του
άρθρου
32
των
Αξκών
Έρευνας
Πληροφορικής
ως
εξής:
» δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστράτηγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Έρευνας Πληροφορικής Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς, Μετεωρολόγους και Έρευνας Πληροφορικής……
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Αναφορικά με τον καταληκτικό βαθμό των Αξκων ΑΣΕΙ που έχουν ενταχθεί στη κατηγορία των ειδικών καταστάσεων (Υπηρεσίας Γραφείου , Ελαφράς Υπηρεσίας) και στη περίπτωση που δεν είναι απόφοιτοι της ΑΔΙΣΠΟ, δηλαδή ο καταληκτικός τους βαθμός είναι ο βαθμός
του
ΣΧΗ,
διατυπώνω
τις
παρακάτω
παρατηρήσεις:
α. Οι εν λόγω Αξκοί στη πλειοψηφία τους δεν επεδίωξαν να ενταχθούν στην κατηγορία της ειδικής κατάστασης.Αυτό μπορεί κάλλιστα
να επιβεβαιωθεί απο το είδος της πάθησης τους, απο το πόρισμα της ΕΔΕ που έγινε και απο τη γνωμάτευση των θεραπόντων ιατρών.
β. Το πρόβλημα υγείας που προέκυψε τους στέρησε το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της ΑΔΙΣΠΟ(η οποία δεν είναι υποχρεωτική). Για παράδειγμα νόσησαν τη χρονική περίοδο που είχαν το δικαίωμα εισαγωγικών εξετάσεων και φοίτησης στην ΑΔΙΣΠΟ.
γ. Από τις αξιολογήσεις τους και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού τους φακέλλου προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν
και
είναι
άριστοι
αξιωματικοί.
δ. Δημιουργείται το αίσθημα του ρατσισμού (καταληκτικός βαθμός) που δεν τους επιτρέπει να έχουν την ευκαιρία να προαχθούν τουλάχιστον
μέχρι
το
βαθμό
του
Ταξιάρχου
σε
σχέση
με
τους
συμμαθητές
τους.
ε. Παύει το κίνητρο στο βαθμό του Σχη προκειμένου να προσφέρουν «αυτό το κάτι παραπάνω» όπως θα έκαναν εάν δεν διένυαν τον
καταληκτικό
τους
βαθμό
και
απλά
περιμένουν
την
αποστρατεία
τους.
στ. Εξισώνονται με τους Αξκούς προελεύσεως ΑΣΣΥ(χωρίς αυτό να αποτελεί μομφή), οι οποίοι ομοίως και φυσικά με την αξία τους δύνανται
να
προαχθούν
μέχρι
τον
ίδιο
βαθμό(Σχη).
Θα ήταν γόνιμο ο νομοθέτης να εξετάσει την επαναφορά της διάταξης όπως ίσχυε στον προηγούμενο νόμο (ν.2439/1996) όπου κατά
την οποία οι Αξκοί Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας μπορούν να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου. Η διάκριση που
εξακολουθεί να υπάρχει δημιουργεί αναπόφευκτα το αίσθημα της αδικίας και κατωτερότητας για πολλούς αξκους ειδικών καταστάσεων
προέλευσης ΑΣΕΙ που δεν είναι απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ.
Από τη τρέχουσα διαβούλευση διαπιστώνω ότι η πλειοψηφία των σχολίων αφορούν τον καταληκτικό βαθμό των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια η διατύπωση έχει καλυφθεί σε πολλά σχόλια συναδέλφων και δεν την επαναλαμβάνω.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ
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Προς τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές
και
Υπαξιωματικούς.
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
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σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν
από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι
ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη
συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι:
«δεν
πρέπει
να
υπάρχουν
διακρίσεις
κατά
των
ατόμων
με
αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Προς τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς.Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον
ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού
για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο
προηγούμενο
καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
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επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Έγραψα αυτό: Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση
με τους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν και οφείλεται να αναγνωρίζεται σε
όλους τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο της ισονομίας και της εμπέδωσης
του κλίματος δικαιοσύνης, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου και η αναγνώριση – επιβράβευση και των ΕΜΘ πτυχιούχων ΑΕΙ στο
πρότυπο
των
ΑΣΣΥ
πτυχιούχων
ΑΕΙ,
με
έναν
επιπλέον
βαθμό,
ως
εξής:
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΣΞ:
Λοχαγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Θητείας
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
Υπολοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Υποπλοίαρχος
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Ανθυποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Σμηναγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υποσμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.



του
Θητείας

πτυχιούχους

ΠΝ:
ΑΕΙ.

πτυχιούχους

ΠΑ:
ΑΕΙ.

της
Θητείας
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10. Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί
απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους
της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον
βαθμό
του
Συνταγματάρχη.
Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του
δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού
Σώματος.
Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης
και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να
μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές
καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι
ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο
καθεστώς.
Με το υπο κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ γίνεται πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου
θα έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους
της
ΠΑ.
Να σημειωθεί στο υπο κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικλες καταστάσεις , δεν γίνεται
διαχωρίσιμός
με
του
υπόλοιπους
Αξ/κους
ΕΜΘ
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά,
θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών
καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη
θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές
προαγωγές.
Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές
που
καταβλήθηκαν.
Συνεπώς,
η
αδικία
θα
συνεχιστεί
και
στον
συντάξιμο
βίο.
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Συνεπώς, προτείνεται στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην
υπάρχει
αυτή
η
διαφορετική
και
ρατσιστική
αντιμετώπιση
των
στελεχών
ειδικών
καταστάσεων.
Επιπλέον με τον ν.4472/2017 «Νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων», τα στελέχη των Ε.Δ. αμείβονται πλέον με τον διοικητικό βαθμό
που φέρουν και όχι με τον μισθολογικό βαθμό που ίσχυε μέχρι την 31-12-2016, με αποτέλεσμα οι διαφορές στις απολαβές των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εκ ΑΣΣΥ με τους υπολοίπους Αξιωματικούς εκ ΑΣΣΥ, να είναι μεγάλη, αφού από τα 32 χρόνια υπηρεσίας και
μέχρι τα 40 έτη, δεν θα έχουν καμία αύξηση στο μισθό τους μέχρι την αποστρατεία τους. Γεγονός που επηρεάζει άμεσα και συνεπακόλουθα
τον
υπολογισμό
της
σύνταξης,
εφάπαξ,
μερίσματα
και
βοηθήματα.
Όλοι οι στρατιωτικοί πριν εισέλθουν στις Ε.Δ. υποβάλλονται σε πλήρεις ιατρικές, ψυχολογικές, αθλητικές εξετάσεις και αφού κριθούν
υγιείς και κατάλληλοι γίνονται δεκτοί στις Ε.Δ.. Συνεπώς, τα προβλήματα υγείας δεν προϋπήρχαν πριν την κατάταξη τους, αντιθέτως
εμφανίζονται
κατά
την
διάρκεια
της
στρατιωτικής
τους
υπηρεσίας.
Συνεπώς, προτείνεται να παραλειφθεί η περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, όπως και όλες οι προγενέστερες περιπτώσεις
βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών Ειδικής Κατάστασης λόγω προβλημάτων υγείας, προερχόμενοι από τις παραγωγικές σχολές και
να ισχύσει ότι ισχύει για τους υπόλοιπους Αξιωματικούς.
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1.
Προτείνεται
η
τροποποίηση
των
άρθρων
23
και
91
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
Επί
του
άρθρου
23:
Προτείνεται
η
κατάργηση
της
περίπτωσης
ε΄.
Επί του άρθρου 91: Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 5 ως συνέπεια της κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23. Αιτιολόγηση
επί
της
προτεινόμενης
κατάργησης
της
περίπτωσης
ε΄
του
άρθρου
23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο Στρατό δια νόμου ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ. Άλλωστε πως θα φαινόταν αν δια νόμου απαγορευόταν ένας πολίτης ΑμεΑ να γίνει υπουργός; Τα
καθήκοντα ενός υπουργού είναι ελάσσονος σημασίας ώστε να επιτρέπεται σε έναν ΑμεΑ να τα αναλαμβάνει (και καλώς γίνεται), χωρίς
να θίγεται το «αξιόμαχον» της οποιασδήποτε κυβέρνησης, ενώ ένας στρκός απόφοιτος ΑΣΣΥ δε μπορεί να γίνει Ανχης ή Σχης διότι θα
θιγεί
το
αξιόμαχο
του
Στρατού;
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη απόφοιτοι ΑΣΣΥ δε θα θέλουν να περάσουν το σχολείο Λοχαγών εφόσον γνωρίζουν ότι δια νόμου και χωρίς δική τους υπαιτιότητα
τους
απαγορεύεται
να
κατέχουν
αυτόν
το
βαθμό
αν
είναι
Ε.Υ.
2. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην απόδοσή
τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο ότι νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
3. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
4. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο αξκός στο πεδίο της μάχης άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο αξκός σε θέσεις
επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και μπορούν να καλυφθούν άνετα και από αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι λοχαγός απόφοιτος ΑΣΣΥ, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Απόφοιτος της σχολής θετικών επιστημών του ΕΑΠ). Μπορεί σωματικά να μην είμαι, αλλά διανοητικά είμαι σε αρίστη κατάσταση και κάλλιστα σε περίοδο κρίσης θα μπορούσα να προσφέρω τις υπηρεσίες συντονίζοντας για παράδειγμα τις μεταφορές σε κάποιο λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, αποδεσμεύοντας έναν υγιή αξκό για το πεδίο της μάχης ο οποίος θα έκανε τα ίδια
ακριβώς που θα κληθώ να κάνω και εγώ, χωρίς επιπτώσεις στη βαθμολογική του εξέλιξη επειδή έτυχε να βρίσκεται σε μια θέση σημαντική
μεν,
στα
μετόπισθεν
δε.
5. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς
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εξής:
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Επί του άρθρου 91: Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 5 ως συνέπεια της κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23.
Αιτιολόγηση
επί
της
προτεινόμενης
κατάργησης
της
περίπτωσης
ε΄
του
άρθρου
23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο Στρατό δια νόμου ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ. Άλλωστε πως θα φαινόταν αν δια νόμου απαγορευόταν ένας πολίτης ΑμεΑ να γίνει υπουργός; Τα
καθήκοντα ενός υπουργού είναι ελάσσονος σημασίας ώστε να επιτρέπεται σε έναν ΑμεΑ να τα αναλαμβάνει (και καλώς γίνεται), χωρίς
να θίγεται το «αξιόμαχον» της οποιασδήποτε κυβέρνησης, ενώ ένας στρκός απόφοιτος ΑΣΣΥ δε μπορεί να γίνει Ανχης ή Σχης διότι θα
θιγεί
το
αξιόμαχο
του
Στρατού;
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη απόφοιτοι ΑΣΣΥ δε θα θέλουν να περάσουν το σχολείο Λοχαγών εφόσον γνωρίζουν ότι δια νόμου και χωρίς δική τους υπαιτιότητα
τους
απαγορεύεται
να
κατέχουν
αυτόν
το
βαθμό
αν
είναι
Ε.Υ.
2. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην απόδοσή
τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο ότι νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
3. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
4. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο αξκός στο πεδίο της μάχης άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο αξκός σε θέσεις
επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και μπορούν να καλυφθούν άνετα και από αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι λοχαγός απόφοιτος ΑΣΣΥ, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Απόφοιτος της σχολής θετικών επιστημών του ΕΑΠ). Μπορεί σωματικά να μην είμαι, αλλά διανοητικά είμαι σε αρίστη κατάσταση και κάλλιστα σε περίοδο κρίσης θα μπορούσα να προσφέρω τις υπηρεσίες συντονίζοντας για παράδειγμα τις μεταφορές σε κάποιο λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, αποδεσμεύοντας έναν υγιή αξκό για το πεδίο της μάχης ο οποίος θα έκανε τα ίδια
ακριβώς που θα κληθώ να κάνω και εγώ, χωρίς επιπτώσεις στη βαθμολογική του εξέλιξη επειδή έτυχε να βρίσκεται σε μια θέση σημαντική
μεν,
στα
μετόπισθεν
δε.
5. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς.
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<>.
Στις κατηγορίες προσωπικού των Ενόπλων δυνάμεων { ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ}, υπάρχει η πρόβλεψη απονομής ενός επιπλέον βαθμού στους πτυχιούχους ΑΕΙ. Στην κατηγορία προσωπικού ΕΜΘ, ΔΕΝ υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη. Με αυτή την παράλειψη συντηρείται το αίσθημα
αδικίας
και
απουσίας
δικαίου
για
τα
στελέχη
της
συγκεκριμένης
κατηγορίας.
Η θεραπεία της αδικίας με την πρόβλεψη απονομής βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων στο προσωπικό προέλευσης ΕΜΘ, απονέμει δικαιοσύνη, εξασφαλίζει ισότητα στην αντιμετώπιση προσωπικού με ίδια προσόντα και τονώνει το ηθικό της συγκεκριμένης κατηγορίας,
που ταλανίζετε και από ακόμη ένα μείζον ζήτημα μισθολογικής εξέλιξης, καθώς ενώ φέρουν βαθμό Αξιωματικού δεν πληρώνονται ανάλογα.
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Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν και οφείλεται να αναγνωρίζεται σε όλους τους Αξιωματικούς που
προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο της ισονομίας και της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου και η αναγνώριση – επιβράβευση και των ΕΜΘ πτυχιούχων ΑΕΙ στο πρότυπο των ΑΣΣΥ πτυχιούχων
ΑΕΙ, με έναν επιπλέον βαθμό, ως εξής:
Για
τους
Αξιωματικούς
Λοχαγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υπολοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Υποπλοίαρχος
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Ανθυποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Σμηναγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υποσμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.



του
Θητείας

πτυχιούχους
του

Θητείας

πτυχιούχους

ΠΝ:
ΑΕΙ.

πτυχιούχους

ΠΑ:
ΑΕΙ.

της
Θητείας

ΣΞ:
ΑΕΙ.
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Είμαι Ανθυποπλοίαρχος του ΠΝ προερχόμενος από ΑΣΣΥ το 1987 με πτυχίο ΑΕΙ και MASTER που έχω καταθέσει από το 2012 στην υπηρεσία μου. Βρίσκομαι διατηρητέος σε αυτόν τον βαθμό από το 2011 λόγο υπαγωγής μου για ιατρικούς λόγους στην κατηγορία Μόνιμης
Υπηρεσίας Ξηράς (ΜΥΞ) . Αυτό το σταδιοδρομικό καθεστώς μου στερεί από το 2011 τις βαθμολογικές και κατά συνέπεια όλες τις υπόλοιπες οικονομικές απολαβές (μισθολογικές, συνταξιοδοτικές, οικογενειακών επιδομάτων) που θα έπρεπε να είχα . Η Ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού παρότι οι ιατρικοί λόγοι που ήταν η αφορμή να είμαι σε αυτήν την Ειδική Κατάσταση έχουν εκλείψει και με απόφαση
της ΑΝΥΕ από το 2009, θεώρει σωστό να με κρατάει διατηρητέο στον ίδιο βαθμό έως την αποστρατεία μου με τις τιμωρητικού χαρακτήρα
αποφάσεις
της.
Έκανα αυτό τον πρόλογο διότι θέλω να εκφράσω την αγανάκτηση μου αλλά και την λύπη μου για την έλλειψη που υπάρχει σε αυτήν την
διαβούλευση για την τροποποίηση και αποκατάσταση πλήρως της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών
Καταστάσεων. Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και
τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη. Αρκεί η τιμωρία που δεχόμαστε
κάθε μέρα εγώ και άλλοι 150 τουλάχιστον συνάδερφοι μου ΕΚ στην υπηρεσία μας κατά την διάρκεια της ενεργού υπηρεσία μας και τα
καθήκοντά μας με την σταδιοδρομική στασιμότητα που υφιστάμεθα ως τιμωρία επειδή έτυχε και προέκυψε ένας ιατρικός λόγος. Καθήκοντα που δεν έχουν καμία διαφορά από τους συναδέρφους μας αντίστοιχα. Τουλάχιστον ας αλλάξει ο καταληκτικός βαθμός αποστρατείας μας ο οποίος όπως ισχύει σήμερα είναι κατώτερος και από αυτόν των Αξιωματικών προερχομένων από ΕΜΘ-ΕΠΟΠ .
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΟΙΑ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΔΟΡΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ .ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΜΕ ΑΝΙΛΕΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ,
Υφυπουργέ,
επιληφθείτε και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ την ΑΔΙΚΙΑ! Να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων
απο ΑΣΣΥ, για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και η
τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό
βαθμό Συνταγματάρχη, ώστε να υπάρξει και εναρμόνιση με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Οκτ.2021 ) ότι
υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι
στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.
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Πρέπει να σταματήσει η άνιση μεταχείριση και να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών
Ειδικών Καταστάσεων γι αυτό Κύριε Υφυπουργέ, Θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν θα επρεπε να απουσιάζει από την παρουσα
τροποποιηση και αφορα δεκαδες ενστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών
Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγω ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα,
συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί
για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου. Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος
1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς
Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας
προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά
επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά
και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση
στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι
είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας
και του Δημοσίου τομέα. Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε
εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω :
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων
όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς
και Υπηρεσίας Εδάφους οι προελεύσεως ΑΣΕΙ, Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους οι προελεύσεως ΑΣΣΥ ». Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των
εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός
της
Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση



2 Μαρτίου 2022, 17:02

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.



2 Μαρτίου 2022, 16:16

Κύριε Υφυπουργέ,
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Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω, όντας εν ενεργεία Αξιωματικός του ΠΝ.
Στις καταστάσεις αυτές εντάσσονται οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί-Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν
υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως, που επήλθε εν υπηρεσία, και για τη σωματική
τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτέλεση καθήκοντων
σε υπηρεσίες γραφείου / ξηράς.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ, και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού μας βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι Εθελοντές Μακράς
Θητείας, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και
οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α.
Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και οικονομικό επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω :
α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση



2 Μαρτίου 2022, 16:25 |

Κύριε
Υφυπουργέ,
με
τις
κάτωθι
τροποποιήσεις:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Εξαλείφεται η άνιση μεταχείριση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας,
διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας άλλων κατηγοριών.
Σας ευχαριστώ πολύ.



2 Μαρτίου 2022, 14:39 |

Αγαπητοί νομοθέτες , σαν σύζυγος Αξκου ΑΣΣΥ Ειδικών καταστάσεων δεν ζητάω τίποτα παραπάνω από την εφαρμογή της πρόσφατης
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Οκτ.2021 ) που εν συντομία αναφέρει: » ότι η συγκεκριμένη κατηγορία Αξιωματικών υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον
βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών». Παρακαλώ για την υλοποίηση της δικαστικής απόφασης, κάνοντας τις απαραίτητες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, για τους Αξιωματικούς της
συγκεκριμένης κατηγορίας ΑΣΣΥ όπου αυτό απαιτείται.
Σας ευχαριστώ



2 Μαρτίου 2022, 14:30 |
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Κύριοι , πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ, για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και η τροποποίηση της παρ. ε΄ του
άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, ώστε
να υπάρξει και εναρμόνιση με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Οκτ.2021 ) ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση,
κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και
δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.



2 Μαρτίου 2022, 12:07 |

Κύριε Υπουργέ και Υφυπουργέ Εθνικής Άμυνας ,
Είμαι Αξιωματικός Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ συνεπεία παθήσεως και για τη σωματική μου ικανότητα κρίθηκα από την αρμόδια
υγειονομική
επιτροπή
ως
ικανός
για
την
στρατιωτική
υπηρεσία.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό και οικογενειακό
επίπεδο,
εισηγούμαι
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Προσβλέπω στην επίλυση αυτού του θέματος από μεριά σας.



2 Μαρτίου 2022, 12:09 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
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« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου γ(2) ως ακολούθως : «Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (ως Γενικούς
Επιθεωρητές ΠΑ, ή Διοικητή Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας ή Διοικητή Διοίκησης). Με τη ρύθμιση αυτή αίρεται η μοναδικότητα
της θέσης του Αντιπτεράρχου Μηχανικού και δίνεται η δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης και σε άλλες θέσεις , όπως δίνεται και στους
αντίστοιχους
Μηχανικούς
του
ΠΝ.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Κύριε
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Είμαι Αξιωματικός απο ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων και Θα σας επαναφέρω και εγώ το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης μας.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Προκειμένου
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
σας
εισηγούμαι
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με τα τιμής
Αθανάσιος Κοτσαρίνης
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Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Συντάγματος: «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και «οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα
δικαιώματα
και
υποχρεώσεις».
Δυστυχώς, βλέπουμε ότι το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι
ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν το οποίο η Υπηρεσία
οφείλει να αναγνωρίζει σε όλους τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση.
Στο πλαίσιο της ισονομίας, της τήρησης του Συντάγματος και της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης και επιβράβευσης της αριστείας,
προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, ώστε να αποδοθεί στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός:
1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
«(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».
2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
«(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
«(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
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1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Συντάγματος: «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και «οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα
δικαιώματα
και
υποχρεώσεις».
Δυστυχώς, βλέπουμε ότι το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι
ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν το οποίο η Υπηρεσία
οφείλει να αναγνωρίζει σε όλους τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση.
Στο πλαίσιο της ισονομίας, της τήρησης του Συντάγματος και της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης και επιβράβευσης της αριστείας,
προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, ώστε να αποδοθεί στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός:
1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
«(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».
2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
«(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
«(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης, που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έναντι όλων των άλλων όμοιων
κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα
να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη
σύνταξη,
μερίσματα,
εφάπαξ
και
ΒΟΕΑ
για
τα
τέκνα
τους.
Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το
Ν.4780/2021
συγκροτήθηκε
η
Εθνική
Επιτροπή
για
τα
Δικαιώματα
του
Ανθρώπου.
Oι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και ευελπιστούν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των
Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και για αυτό Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο
οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς
Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ
να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ».
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1070-pomens-apokatastasi-aksiomatikon-apofoiton-assy , με το οποίο υπέβαλε τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα πρόταση και κατόπιν σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας – Ε.Σ.Π.Ε.Λ., επανέρχεται στο θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών
Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους).
2. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για
την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου.
3. Με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 ο ανώτερος βαθμός που μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου – ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Υποπλοιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου και Ανθυποπλοιάρχου οι υπηρεσίας ξηράς Πληρωμάτων Στόλου από ΑΣΣΥ.
4. Με την παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι καταληκτικοί βαθμοί που μπορούν να εξελιχθούν οι Αξιωματικοί των Ειδικών
Καταστάσεων είναι Ταξιάρχου οι υπηρεσίας γραφείου από ΑΣΕΙ, Συνταγματάρχη οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΕΙ, Λοχαγού οι υπηρεσίας
γραφείου από ΑΣΣΥ και Υπολοχαγού οι ελαφράς υπηρεσίας από ΑΣΣΥ.
5. Συνεπώς με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 δεν τους απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
στρεβλής κατάστασης ανισότητας και την εκ πλαγίου καταστρατήγηση της ιεραρχίας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές τους αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται
σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο
μισθό, έναντι ομοίων κατηγοριών στρατιωτικών και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ
για τα τέκνα τους.
6. Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν
στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι
Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είναι οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική
κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
7. Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3883/2010 δεν αναγράφεται τίποτα για το άρθρο 23 και σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου από
τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση η επίσημη απάντηση του ΥΠΕΘΑ είναι κυρίως ότι «Αποτυπώνεται δε η κρίση της Υπηρεσίας
περί του καταληκτικού βαθμού Αξιωματικών που τελούν σε Ειδικές Καταστάσεις, έχουν ορισμένες προελεύσεις και επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο», χωρίς αυτό να αιτιολογείται.
8. Στις Ένοπλες Δυνάμεις η Ηγεσία, η Διοίκηση, η Ιεραρχία και η Πειθαρχία που είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική
δύναμη που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό, είναι αλληλένδετα και διέπονται από κανόνες. Υποχρέωση όλων των επιπέδων διοίκησης και
ηγεσίας, είναι η αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού, η ορθολογική διαχείρισή του με βάση τις δυνατότητες και
τις ανάγκες, με αξιοπρεπή και δίκαιο χειρισμό. Έτσι απαιτείται να δίδεται ιδιαίτερη σημασία και στήριξη στον ανθρώπινο παράγοντα
δείχνοντας την ανάλογη εμπιστοσύνη στους Αξιωματικούς, που έχουν εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες επειδή αποτελούν τον παράγοντα ισχύος για να υπάρχει η ευοίωνη προοπτική προκειμένου να εξασφαλίζουν την άμυνα της Χώρας, να υπερασπίζουν την Εθνική
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας.
9. Ωφέλιμο είναι να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που θα θεραπεύουν όλες τις ανισότητες που έχουν προκύψει διαχρονικά
ομαλοποιώντας τη ζωή των στελεχών για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισονομία και όπου απαιτείται θα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η έμπρακτη αλληλεγγύη και η συμπόνια. Η αρμονική συνεργασία σε ένα σύνολο ανθρώπων, που υπηρετούν τον
ίδιο σκοπό είναι αναγκαία μεταξύ τους, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αρτιότερη από κοινού εκπλήρωση της
αποστολής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται αμοιβαίος σεβασμός του ανθρώπου προς άνθρωπο και αμοιβαία εμπιστοσύνη.
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10. Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το
ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το
Ν.4780/2021 συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Διαφαίνεται ότι εφαρμόζεται μία αναιτιολόγητη αντισυνταγματική διάκριση την οποία οφείλει να άρει η Πολιτεία διότι οι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και αναμένουν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας.
11. Συναφώς με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και οικονομικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες
προτείνει τα παρακάτω ώστε οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη:
α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
γ.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
12. Η ΠΟΜΕΝΣ σας καλεί να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες εξάλειψης αυτών των αδικιών για την ομαλή αποκατάσταση της
δυσμενής διοικητικής βαθμολογικής και μισθολογικής κρίσης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων και πιστεύουμε ότι υπάρχει πεδίο
εφαρμογής νομικών και διοικητικών παραμέτρων, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης καθώς και την εμπέδωση του απαιτούμενου
σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
13. Είναι υποχρέωσή όλων μας να βοηθήσουμε, ώστε κάθε άνθρωπος να ζει σε μια κοινωνία που δεν νομιμοποιείται η ανισότητα και
δεν θα υφίσταται διακρίσεις που οδηγούν στην περιθωριοποίηση, την καταπίεση και την ταπείνωση. Η επίλυση των προβλημάτων των
εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός
της Υπηρεσίας και δρα ως μια κοινή συνισταμένη, σαν μια οικογένεια, στην οποία κανείς δεν περισσεύει.
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1487-pomens-misthologiki-vathmologiki-ekseliksi-akskon-eidikon-katastaseon-eksassy?fbclid=IwAR1GiUrk1Uto-FciIfiyVYWi_BL7U4ih6HA0NgS3GMJeEVQp_IxZs4j__NE



2 Μαρτίου 2022, 11:08 |

Κύριε
Υφυπουργέ,
Επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω και επιληφθείτε επιτέλους και αποκαταστήστε
την
αδικία!
.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (αυτούς που
προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς) δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε
χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία
επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου
κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α. Την κατάργηση της υποπαραγράφου β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος οι προελεύσεως ΑΣΕΙ και
αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και Συνταγματάρχης
οι προελεύσεως ΑΣΣΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας,
όσο
και
της
παραγωγικότητάς
τους
εντός
της
Υπηρεσίας.
Επίσης συμβάλει στο αίσθημα τόνωσης της αποκατάστασης της αδικίας και στο αίσθημα της ισονομίας.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.



2 Μαρτίου 2022, 11:54 |

Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
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707

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.



2 Μαρτίου 2022, 11:10 |

Κύριε
Υφυπουργέ,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.



2 Μαρτίου 2022, 11:49 |

Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από

708

όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.



2 Μαρτίου 2022, 11:30

Κύριε
Υφυπουργέ,
Επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω και επιληφθείτε επιτέλους και αποκαταστήστε
την
αδικία!
.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (αυτούς που
προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς) δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε
χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία
επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου
κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α. Την κατάργηση της υποπαραγράφου β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος οι προελεύσεως ΑΣΕΙ και
αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και Συνταγματάρχης
οι προελεύσεως ΑΣΣΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας,
όσο
και
της
παραγωγικότητάς
τους
εντός
της
Υπηρεσίας.
Επίσης συμβάλει στο αίσθημα τόνωσης της αποκατάστασης της αδικίας και στο αίσθημα της ισονομίας.
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
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υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν να καλυφθούν άνετα και από Αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι Αξιωματικός του
Πολεμικού Ναυτικού απόφοιτος ΑΣΣΥ και οι μεταθέσεις από τότε που μπήκα στο καθεστώς Υ.Ξ εκτός από μία ήταν σε επιτελικές και
μάχιμες
θέσεις
(ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΛΟΥ
και
πάντα
καλύπτωντας
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ).
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς



2 Μαρτίου 2022, 10:09

Έχω εισαχθεί με πανελλήνιες εξετάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση (1992 ΣΤΥΑ ) και μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια αλλάζει ο νόμος και
να
μου
ζητάει
έξτρα
προσόντα
για
να
γίνω
Σμήναρχος.(πτυχίο
ΑΕΙ
)
Για την εξάλειψη της της εν λογω αδικίας προτείνω τροποποίηση του αρθρου 23 ως εξής:Άρθρο 30 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών
των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων Στρατιωτικών Ιερέων και – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 3883/2010
Η υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167), ως προς τον καταληκτικό βαθμό των αξιωματικών του Κοινού Σώματος
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων τροποποιείται και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο
23
Καταληκτικοί
βαθμοί
Οι
καταληκτικοί
βαθμοί
των
Αξιωματικών
είναι
οι
εξής:
α.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΣΞ:
(1)
Στρατηγός,
για
τους
Αξιωματικούς
Όπλων.
(2)
Για
τους
Αξιωματικούς
Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού,
Γεωγραφικού
και
Έρευνας-Πληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού και Νοσηλευτικής.
(γ)Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(3)
Συνταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
που:
(α)
Δεν
κρίνονται
κατάλληλοι
για
την
άσκηση
διοίκησης
μονάδας
εκστρατείας.
(β)
Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
.
(γ)
Έχουν
καταταγεί
με
διαγωνισμό.(4)
Ταγματάρχης
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(5)
Υπολοχαγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
β.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΠΝ:
(1)
Ναύαρχος
για
τους
Μαχίμους
Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ),
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Ναυτικής
Εκπαίδευσης
(ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
(4) α.Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
β.Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ .(6) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(7)
Ανθυποπλοίαρχος
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
γ.
Για
τους
Αξιωματικούς
της
ΠΑ:
(1)
Πτέραρχος
για
τους
Ιπταμένους
Αξιωματικούς.
(2)
Αντιπτέραρχος
για
τους
Μηχανικούς
Αξιωματικούς
(μόνο
ως
Γενικούς
Επιθεωρητές
ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) α. Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας – Πληροφορικής.
β.
Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5)
Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.(6)
Επισμηναγός
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(7)
Υποσμηναγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
δ.
Για
τους
Αξιωματικούς
των
ΚΣ:
(1)
Υποστράτηγος
για
τους
Αξιωματικούς
Νομικού
και
Οικονομικών
Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον
είναι
πτυχιούχοι
ΑΣΕΙ
ή
ΑΕΙ.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή
ΑΕΙ.
(4)
Ταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
Διοικητικούς
Στρατολογικού.
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ε.
Για
τους
Αξιωματικούς
Ειδικών
Καταστάσεων
όλων
των
Κλάδων
των
ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Στρατού
Ξηράς
(ΣΠΣΞ).
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικού
Ναυτικού
(ΣΠΠΝ).
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικής
Αεροπορίας
(ΣΠΠΑ).
(δ)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
των
ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι
με
βαθμό
χαμηλότερο
του
«λίαν
καλώς»:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ.
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ.
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της
ΠΑ
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ
παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στην
ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης
Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με πολύ υποδεέστερο καταληκτικό βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους Αξ/κους ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών στον δημόσιο τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών ετών τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει τα ίδια έτη υπηρεσίας.
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, γιατί Oι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και ευελπιστούν
να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης, που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έναντι όλων των άλλων όμοιων
κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα
να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη
σύνταξη,
μερίσματα,
εφάπαξ
και
ΒΟΕΑ
για
τα
τέκνα
τους.
Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το
Ν.4780/2021
συγκροτήθηκε
η
Εθνική
Επιτροπή
για
τα
Δικαιώματα
του
Ανθρώπου.
Oι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και ευελπιστούν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των
Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο
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οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.
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καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/ς ΕΜΘ ως
προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.



2 Μαρτίου 2022, 09:05

Κύριε
Υφυπουργέ,
επιληφθείτε
επιτέλους
και
αποκαταστήστε
την
αδικία!
Επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου,
ελαφράς
υπηρεσίας,
υπηρεσίας
ξηράς,
υπηρεσίας
εδάφους)
στους
οποίους
και
ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (αυτούς που
προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς) δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε
χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία
επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου
κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α. Την κατάργηση της υποπαραγράφου β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας,
όσο
και
της
παραγωγικότητάς
τους
εντός
της
Υπηρεσίας.
Επίσης συμβάλει στο αίσθημα τόνωσης της αποκατάστασης της αδικίας και στο αίσθημα της ισονομίας.
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Πρέπει να σταματήσει η άνιση μεταχείριση και να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών
Ειδικών Καταστάσεων γι αυτό Κύριε Υφυπουργέ, Θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν θα επρεπε να απουσιάζει από την παρουσα
τροποποιηση και αφορα δεκαδες ενστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών
Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγω ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα,
συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί
για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου. Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος
1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς
Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας
προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά
επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά
και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση
στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι
είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας
και του Δημοσίου τομέα. Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε
εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω :
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων
όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς
και Υπηρεσίας Εδάφους οι προελεύσεως ΑΣΕΙ, Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους οι προελεύσεως ΑΣΣΥ ». Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των
εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός
της
Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Είναι απαράδεκτο εφ’ όσον έχω εισαχθεί με πανελλήνιες εξετάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση (1992 ΣΤΥΑ ) μετά από σχεδόν είκοσι
χρόνια να αλλάζει ο νόμος και να μου ζητάει έξτρα προσόντα για να γίνω Σμήναρχος.(πτυχίο ΑΕΙ )
Προτείνω τροποποίηση του αρθρου 23 ως εξής:Άρθρο 30 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων
Στρατιωτικών
Ιερέων
και
–
Τροποποίηση
άρθρου
23
ν.
3883/2010
Η υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167), ως προς τον καταληκτικό βαθμό των αξιωματικών του Κοινού Σώματος
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων τροποποιείται και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο
23
Καταληκτικοί
βαθμοί
Οι
καταληκτικοί
βαθμοί
των
Αξιωματικών
είναι
οι
εξής:
α.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΣΞ:
(1)
Στρατηγός,
για
τους
Αξιωματικούς
Όπλων.
(2)
Για
τους
Αξιωματικούς
Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού,
Γεωγραφικού
και
Έρευνας-Πληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού και Νοσηλευτικής.
(γ)Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(3)
Συνταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
που:
(α)
Δεν
κρίνονται
κατάλληλοι
για
την
άσκηση
διοίκησης
μονάδας
εκστρατείας.
(β)
Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
.
(γ)
Έχουν
καταταγεί
με
διαγωνισμό.(4)
Ταγματάρχης
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(5)
Υπολοχαγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
β.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΠΝ:
(1)
Ναύαρχος
για
τους
Μαχίμους
Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ),
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Ναυτικής
Εκπαίδευσης
(ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
(4) α.Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
β.Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ .(6) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(7)
Ανθυποπλοίαρχος
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
γ.
Για
τους
Αξιωματικούς
της
ΠΑ:
(1)
Πτέραρχος
για
τους
Ιπταμένους
Αξιωματικούς.
(2)
Αντιπτέραρχος
για
τους
Μηχανικούς
Αξιωματικούς
(μόνο
ως
Γενικούς
Επιθεωρητές
ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) α. Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας – Πληροφορικής.
β.
Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5)
Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.(6)
Επισμηναγός
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(7)
Υποσμηναγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
δ.
Για
τους
Αξιωματικούς
των
ΚΣ:
(1)
Υποστράτηγος
για
τους
Αξιωματικούς
Νομικού
και
Οικονομικών
Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον
είναι
πτυχιούχοι
ΑΣΕΙ
ή
ΑΕΙ.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή
ΑΕΙ.
(4)
Ταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
Διοικητικούς
Στρατολογικού.
ε.
Για
τους
Αξιωματικούς
Ειδικών
Καταστάσεων
όλων
των
Κλάδων
των
ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Στρατού
Ξηράς
(ΣΠΣΞ).
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικού
Ναυτικού
(ΣΠΠΝ).
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικής
Αεροπορίας
(ΣΠΠΑ).
(δ)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
των
ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι
με
βαθμό
χαμηλότερο
του
«λίαν
καλώς»:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ.
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ.
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της
ΠΑ
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ
παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στην
ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης
Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»
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2 Μαρτίου 2022, 07:07

Καλησπέρα
σας.
Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που λείπει από το Νομοσχέδιο είναι αυτό της ρατσιστικής, άνισης και διακριτικής μεταχείρισης των Αξκών
Ειδικής Καταστάσεως προερχομένων από τις παραγωγικές Σχολές η οποία συντελείται με την περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 η οποία σταματάει την βαθμολογική εξέλιξη συγκεκριμένης κατηγορίας στρατιωτικού προσωπικού και πρέπει να καταργηθεί.
Αξκοί Ειδικής Καταστάσεως είναι οι Υπηρεσίας Γραφείου – Υπηρεσίας Ξηράς – Υπηρεσίας Εδάφους – Ελαφράς Υπηρεσίας οι οποίοι είναι
άτομα με μακροχρόνιες αναπηρίες (ΑμεΑ) σωματικές, ψυχικές, ή αισθητηριακές. Τα νοσήματα που πάσχουν είναι συνήθως ανίατα ή
δυσίατα
(καρκίνος,
διαβήτης,
αιματολογικά,
απώλειες
οργάνων,
καρδιολογικά,
αγγειακά
κ.α.).
Ο περιορισμός της εξέλιξής τους δρα ως παράγοντας «ποινής της πάθησης», δημιουργώντας πρόσθετα επιβαρυντικά αισθήματα κατωτερότητας.
Επειδή αρρώστησε ή τραυματίστηκε κάποιος δεν πρέπει να συντελείτε εις βάρος του άνιση βαθμολογική και απόρροια αυτής άνιση
οικονομική μεταχείριση. Πολύ σωστά σε καμία άλλη κατηγορία προελεύσεως στρατιωτικού προσωπικού (ΕΠΟΠ – ΕΜΘ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ
κ.α.) ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή Υπηρεσία του Δημοσίου δεν υπάρχει αυτή ή άδικη, άνιση και ρατσιστική μεταχείριση. Γνωρίζουμε
όλοι ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα – λειτουργήματα και σε ανώτατες θεσμικές θέσεις (Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Δικαστικοί, Βουλευτές, Υπουργοί κ.α.). Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος γράφει: «Οι Έλληνες είναι
ίσοι ενώπιον του νόμου», το άρθρο 4 του αντιρατσιστικού Νόμου 4074/2012 γράφει: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των
ατόμων με αναπηρίες» και το άρθρο 59 του αντιρατσιστικού Νόμου 4488/2017 γράφει: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των
εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή
της
χώρας».
Πρέπει να προστατευθούν οι Αξιωματικοί που έδωσαν την ζωή τους στο στράτευμα και ξαφνικά ασθένησαν σοβαρά και να μην τιμωρούνται με στασιμότητα όπως αναφέρει η περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010. Είναι επιτακτική η ανάγκη να περιθάλψει το
κράτος τους άρρωστους Αξιωματικούς που έδωσαν την ψυχή και το σώμα τους για την πατρίδα.



2 Μαρτίου 2022, 06:16

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου,
το
οποίο
θα
κατατεθεί
στη
Βουλή
των
Ελλήνων,
με
την
έλευση
του
νέου
έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 06:03 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ,
Υφυπουργέ,
Θεωρώ όπως στο παρόν νομοσχέδιο δίνεται η ευκαιρία οριστικής αποκατάστασης της στρεβλότητας/ευπάθειας που αφορά στον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών των Σωμάτων του ΣΞ προέλευσης ΣΣΕ. Ειδικότερα ενώ στο ΠΝ και στην ΠΑ, ο καταληκτικός βαθμός των
Αξιωματικών ΜΧ προέλευσης ΑΣΕΙ των 2 Κλάδων είναι αυτός του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου, στο Στρατό Ξηράς εξακολουθεί η εν
λόγω «παραδοξότητα» με καταληκτικό βαθμό αυτό του Υποστρατήγου. Εκτιμώ ότι στο πλαίσιο της διακλαδικότητας, της αναλογικής
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αντιμετώπισης, των ίσων ευκαιριών σταδιοδρομικής εξέλιξης της αριστείας, της αξιοκρατίας και της ίσης αντιμετώπισης, το άρθρο 23α(2)
τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Καταληκτικός Βαθμός για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων ΤΧ – ΕΜ – ΥΠ τα οποία αποτελούν τα Σώματα
Υποστήριξης Μάχης διαμορφώνεται αυτός του Στρατηγού», με γνώμονα τόσο την επιχειρησιακή τους αποστολή, την Αξιωματική πορεία,
εκπαίδευση, επάρκεια και ικανότητες τους, την προαγωγή της Διακλαδικότητα και κοινής σταδιοδρομικής εξέλιξης μεταξύ των Αξιωματικών όλων των Κλάδων Απόφοιτων ΑΣΕΙ, αλλά κυρίως για την παροχή ανάλογων ευκαιριών, πρόσδωση έμπνευσης, κινήτρων και οράματος
στους
Αξιωματικούς
των
ανωτέρω
«Σωμάτων
Υποστήριξης
Μάχης»
(ΕΜ/ΥΠ/ΤΧ).
Σας
ευχαριστώ
εγκάρδια.
Με βαθύτατο σεβασμο,



2 Μαρτίου 2022, 00:32

Προτείνεται
να
τροποποιηθεί
το
Η
υποπαράγραφος
α.(2)
του
άρθρου
« (2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:

άρθρο
23
του

30
του
ν.3883/2010

παρόντος
(Α΄
167)

να

νομοσχεδίου
ως
τροποποιηθεί
ως

εξής:
εξής:

(α) Αντιστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ (τοποθετούμενοι ως
Διοικητές ΑΣΔΥΣ είτε Διοικητές ΣΕΘΑ).
(β) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.
(γ) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού.».
Αιτιολογική έκθεση για την Πρόταση: Στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας που ορίζει το Σύνταγμα και με βάση την αρχή της
ισότητας για όλους τους Έλληνες πολίτες, πρέπει να γίνει η τροποποίηση του άρθρου 23 του ν.3883/2010 διότι οι αξιωματικοί Μηχανικοί
του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας με το άρθρο 13 του ν. 3648/2008 με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 7
του άρθρου 3 του ν. 2439/1996, έχουν ως καταληκτικό βαθμό προαγωγής του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου εν ενεργεία αντίστοιχα,
ενώ οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ, οι οποίοι τελειώνουν την ίδια
Παραγωγική Σχολή (ΣΣΕ) με τους Αξιωματικούς Όπλων του Στρατού Ξηράς και αποτελούν σχεδόν το 20% του συνόλου των μαθητών της
ΣΣΕ κατά την εισαγωγή τους, τελειώνουν υποχρεωτικά για την προαγωγή τους τις ίδιες σχολές (Σχολεία Λοχαγών, ΣΔΙΕΠ,ΑΔΙΣΠΟ,ΣΕΘΑ),
υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, Συγκροτήματα, Σχηματισμούς, Μείζονες Σχηματισμούς, Γενικά Επιτελεία όπως και οι Αξιωματικοί
Όπλων καθόλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου
εν ενεργεία, για πλήρωση της θέσης του Διοικητού ΑΣΔΥΣ είτε του Διοικητού ΣΕΘΑ, για την δίκαιη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς
τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και για την ηθική ανταμοιβή τους. Η υπόψη κατηγορία Αξιωματικών Σωμάτων προέλευσης ΣΣΕ, Τεχνικού,
Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου από νομοθετική αστοχία δεν είχε συμπεριληφθεί εξ αρχής στο άρθρο 23 του ν.3883/2010,
καθώς και στο άρθρο 13 του ν. 3648/2008, για αυτό τον λόγο θα πρέπει να αρθεί η αδικία και να συμπεριληφθεί η παραπάνω πρόταση
για τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο παρόν νομοσχέδιο στο άρθρο 30. Επίσης σας επισημαίνω την αιτιολογική έκθεση
του άρθρου 13 του ν.3648/2008 για να αντιληφθείτε την νομοθετική αστοχία των νόμων ν.3648/2008 και του ν.3883/2010 στους οποίους
δεν συμπεριλήφθηκαν οι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ «θεσμοθετήθηκε ο βαθμός του Αντιναυάρχου και του Αντιπτεράρχου εν ενεργεία μέχρι τον οποίο θα εξελίσσονται οι αξιωματικοί Μηχανικοί του
Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι αξιωματικοί Μηχανικοί προέρχονται από τις ίδιες Παραγωγικές Σχολές με τους
Μάχιμους Αξιωματικούς, ενώ στην συνέχεια υπηρετούν και αυτοί στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και στις Πτέρυγες Μάχης της
Πολεμικής Αεροπορίας. Έτσι η παροχή της δυνατότητας προαγωγής μέχρι το βαθμό του Αντιναυάρχου και του Αντιπτεράρχου συνιστά
δίκαιη αναγνώριση της συνολικής προσφοράς τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και ουσιαστικά , ηθική ανταμοιβή αυτών, αφού ήδη ισχύει η
μισθολογική προαγωγή. Παράλληλα η ρύθμιση αναμένεται να περιορίσει το φαινόμενο των παραιτήσεων, λειτουργώντας ως κίνητρο
παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις.»
Με εκτίμηση



1 Μαρτίου 2022, 23:50

Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου γ(2) του άρθρου 23 ως ακολούθως:
«(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης — Υλικού (ΠΟΥ)»
Η σκοπιμότητα αυτής της τροποποίησης είναι να αρθεί η μοναδικότητα της θέσης που δύναται να στελεχώνεται από τον Απτχο (Μ) η
οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προαγωγή στον βαθμό αυτό και μια ενδεχόμενη κατάργηση της θέσης στερεί τη δυνατότητα προαγωγής. Επίσης δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης του Απτχου (Μ) και σε άλλη θέση κατά τη κρίση της Ηγεσίας των ΕΔ. Εναρμονίζει ως προς τον καταληκτικό βαθμό τους Μηχανικούς της ΠΑ με τους Μηχανικούς του ΠΝ.
Επίσης, η τροποποίηση των παραγράφων γ(3),(4) ως προς τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών της ΠΑ με ειδικότητα Έρευνας –
Πληροφορικής στο βαθμό του Υποπτεράρχου απο Ταξιάρχου.
Επισημαίνεται οτι με αυτη τη μεταβολή εναρμονίζεται ο καταληκτικός βαθμός των αξκων Έρευνας Πληροφορικής της ΠΑ με το καταληκτικό βαθμό των αντίστοιχων αξκων του ΣΞ του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής. Πέραν τουτου σημειώνεται οτι η στελέχωση της ειδικότητας Έρευνας – Πληροφορικής της ΠΑ εχει προέλθει απο τη μετάταξη στην ειδικότητα κυρίως Αξκων προερχομένων από τη ΣΙ διαφόρων ειδικοτήτων και του Τμήματος Μηχανικών με καταληκτικούς βαθμούς Υπτχου και Απτχου αντίστοιχα.
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1 Μαρτίου 2022, 23:46

Εισηγούμαι την τροποποίηση της παραγράφου γ(2) του άρθρου 23 ως ακολούθως:
«(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης — Υλικού (ΠΟΥ)»
Η σκοπιμότητα αυτής της τροποποίησης είναι να αρθεί η μοναδικότητα της θέσης που δύναται να στελεχώνεται από τον Απτχο (Μ) η
οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προαγωγή στον βαθμό αυτό και μια ενδεχόμενη κατάργηση της θέσης στερεί τη δυνατότητα προαγωγής. Επίσης δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης του Απτχου (Μ) και σε άλλη θέση κατά τη κρίση της Ηγεσίας των ΕΔ.



1 Μαρτίου 2022, 23:11

Προτείνεται: τροποποίηση της παραγράφου γ(2) του άρθρου 23 ως ακολούθως:
«(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης — Υλικού (ΠΟΥ))»
Με αυτόν τον τρόπο αίρεται η μοναδικότητα της θέσης που δύναται να στελεχώνεται από τον Απτχο (Μ) η οποία είναι ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την προαγωγή στον βαθμό αυτό. Έτσι μια ενδεχόμενη μονομερής κατάργηση της θέσης θα στερούσε αυτόματα και την
δυνατότητα προαγωγής σε αυτόν τον βαθμό για τους Μηχανικούς της ΠΑ που έχουν υπηρετήσει μαχόμενοι στην πρώτη γραμμή και
υποστηρίζουν με τις γνώσεις τους και όχι μόνο αυτό που συνιστά την έννοια της Πολεμικής Αεροπορίας. Επίσης, δίνεται δυνατότητα στο
ΓΕΑ να αξιοποιήσει τον Απτχο (Μ) και σε άλλη θέση κατά τη κρίση της Ηγεσίας των ΕΔ.



1 Μαρτίου 2022, 22:42

Προτείνεται
η
τροποποίηση
της
παραγράφου
γ
(2)
του
άρθρου
23
ως
ακολούθως:
«(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης — Υλικού (ΠΟΥ)».
Η σκοπιμότητα αυτής της τροποποίησης είναι να αρθεί η μοναδικότητα της θέσης που δύναται να στελεχώνεται από τον Απτχο (Μ) η
οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προαγωγή στον βαθμό αυτό και μια ενδεχόμενη κατάργηση της θέσης στερεί τη δυνατότητα προαγωγής. Επίσης, δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης του Απτχου (Μ) και σε άλλη θέση κατά τη κρίση της Ηγεσίας των ΕΔ.
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Προτείνεται
η
τροποποίηση
της
παραγράφου
γ
(2)
του
άρθρου
23
ως
ακολούθως:
«(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες Οργάνωσης — Υλικού (ΠΟΥ)».
Η σκοπιμότητα αυτής της τροποποίησης είναι να αρθεί η μοναδικότητα της θέσης που δύναται να στελεχώνεται από τον Απτχο (Μ) η
οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την προαγωγή στον βαθμό αυτό και μια ενδεχόμενη κατάργηση της θέσης στερεί τη δυνατότητα προαγωγής. Επίσης, δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης του Απτχου (Μ) και σε άλλη θέση κατά τη κρίση της Ηγεσίας των ΕΔ.
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Διαπιστώνεται ότι οι αξιωματικοί Σωμάτων ΣΞ (Τεχνικού, Υλικού Πολέμου και Εφοδιασμού Μεταφορών) είναι οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ αξιωματικοί
απόφοιτοι ΑΣΕΙ που δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστρατήγου χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής δικαιολογία, διότι
α. Εισέρχονται στη ΣΣΕ με τα ίδια κριτήρια όπως και οι αξιωματικοί όπλων και κατα βάση με υψηλότερη βάση εισαγωγής.
β.
Παρακολουθούν
την
ίδια
εκπαίδευση
με
τους
αξκούς
Όπλων.
γ. Υπηρετούν στους ίδιους Σχηματισμούς και σε ανάλογες διοικητικές θέσεις χωρίς καμία διάκριση από τους αξιωματικούς όπλων. Ομοίως
υπόκεινται
στο
ίδιο
σύστημα
–
ίδια
κριτήρια
μεταθέσεων
δ.
Φοιτούν
στα
ίδια
σχολεία
αξιωματικών,
ΑΔΙΣΠΟ
και
ΣΕΘΑ
ε. Ισχύουν και για αυτούς τα ίδια κριτήρια προαγωγών στους διάφορους βαθμούς με αυτά των αξκών Όπλων
στ. Ασχολούνται με την Διοικητική Μέριμανα του ΣΞ σε όλη τους την καριέρα. Ωστόσο, οι σχετικές θέσεις Διοικητικής Μέριμνας ανώτατου
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αξιωματικού με το βαθμό του Αντγού (Διοικητής ΑΣΔΥΣ, Υπαρχηγός ΓΕΣ) καταλαμβάνονται από Αξκους όπλων με μικρότερη έως ελάχιστη
εμπειρία στην Διοικητική Μέριμνα.
Συναφώς, η αδικία και άνιση μεταχείριση για τους Αξιωματικούς Σωμάτων της ΣΣΕ είναι καταφανής σε σχέση με τους αλλους κλάδους
των
Ενόπλων
Δυνάμεων
καθόσον:
α.
Από
τη
Σχολή
Ικάρων
αποφοιτούν
Αξιωματικοί
ΠΑ:
(1)
Ιπτάμενοι
με
καταληκτικό
βαθμό
«Πτέραρχος»
και
(2)
Μηχανικοί
με
καταληκτικό
βαθμό
«Αντιπτέραρχος»
β.
Από
τη
Σχολή
Ναυτικών
Δοκίμων
αποφοιτούν
Αξιωματικοί
ΠΝ:
(1)
Μάχιμοι
με
καταληκτικό
βαθμό
«Ναύαρχος»
και
(2)
Μηχανικοί
με
καταληκτικό
βαθμό
«Αντιναύαρχος»
γ.
Από
τη
Στρατιωτική
Σχολή
Ευελπίδων
αποφοιτούν
Αξιωματικοί
Στρατού:
(1)
Όπλων
με
καταληκτικό
βαθμό
«Στρατηγός»
και
(2) Σωμάτων με καταληκτικό βαθμό «Υποστράτηγος» (Αντί του Αντιστράτηγος)
Για όλα τα παραπάνω οι αξκοί Σωμάτων απόφοιτοι ΑΣΕΙ του ΣΞ θα πρέπει να μπορούν να προάγονται στο βαθμό Αντγού με τα κριτήρια
που ισχύουν για τους αξκούς όπλων για τη πλήρωση ανάλογων θέσεων
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
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Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
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όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Κύριε Υφυπουργέ, με τις κάτωθι τροποποιήσεις:
α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996. (Με τις οποίες πλήττονται άδικα μόνο οι Αξκοι ΣΣΥ
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
Π.Ν.)
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Εξαλείφεται η άνιση μεταχείριση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων των Ε.Δ., κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της
ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς
Υπηρεσίας άλλων κατηγοριών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ιαπιστώνεται ότι οι αξιωματικοί Σωμάτων ΣΞ (Τεχνικού, Υλικού Πολέμου και Εφοδιασμού Μεταφορών) είναι οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ αξιωματικοί
απόφοιτοι ΑΣΕΙ που δεν μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστρατήγου χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής δικαιολογία, διότι
α. Εισέρχονται στη ΣΣΕ με τα ίδια κριτήρια όπως και οι αξιωματικοί όπλων και κατα βάση με υψηλότερη βάση εισαγωγής.
β.
Παρακολουθούν
την
ίδια
εκπαίδευση
με
τους
αξκούς
Όπλων.
γ. Υπηρετούν στους ίδιους Σχηματισμούς και σε ανάλογες διοικητικές θέσεις χωρίς καμία διάκριση από τους αξιωματικούς όπλων. Ομοίως
υπόκεινται
στο
ίδιο
σύστημα
–
ίδια
κριτήρια
μεταθέσεων
δ.
Φοιτούν
στα
ίδια
σχολεία
αξιωματικών,
ΑΔΙΣΠΟ
και
ΣΕΘΑ
ε. Ισχύουν και για αυτούς τα ίδια κριτήρια προαγωγών στους διάφορους βαθμούς με αυτά των αξκών Όπλων
στ. Ασχολούνται με την Διοικητική Μέριμανα του ΣΞ σε όλη τους την καριέρα. Ωστόσο, οι σχετικές θέσεις Διοικητικής Μέριμνας ανώτατου
αξιωματικού με το βαθμό του Αντγού (Διοικητής ΑΣΔΥΣ, Υπαρχηγός ΓΕΣ) καταλαμβάνονται από Αξκους όπλων με μικρότερη έως ελάχιστη
εμπειρία στην Διοικητική Μέριμνα. Κατόπιν των παραπάνω κσιενώ στο ΠΝ και στην ΠΑ, ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών ΜΧ
προέλευσης ΑΣΕΙ των 2 Κλάδων είναι αυτός του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου, στο Στρατό Ξηράς εξακολουθεί η εν λόγω «παραδοξότητα» με καταληκτικό βαθμό αυτό του Υποστρατήγου. Εκτιμώ ότι στο πλαίσιο της διακλαδικότητας, της αναλογικής αντιμετώπισης,
των ίσων ευκαιριών σταδιοδρομικής εξέλιξης της αριστείας, της αξιοκρατίας και της ίσης αντιμετώπισης, το άρθρο 23α(2) τροποποιηθεί
ως ακολούθως: «Καταληκτικός Βαθμός για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων ΤΧ – ΕΜ – ΥΠ τα οποία αποτελούν τα Σώματα Υποστήριξης
Μάχης διαμορφώνεται αυτός του Στρατηγού», με γνώμονα τόσο την επιχειρησιακή τους αποστολή, την Αξιωματική πορεία, εκπαίδευση,
επάρκεια και ικανότητες τους, την προαγωγή της Διακλαδικότητα και κοινής σταδιοδρομικής εξέλιξης μεταξύ των Αξιωματικών όλων
των Κλάδων Απόφοιτων ΑΣΕΙ, αλλά κυρίως για την παροχή ανάλογων ευκαιριών, πρόσδωση έμπνευσης, κινήτρων και οράματος στους
Αξιωματικούς των ανωτέρω «Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης» (ΕΜ/ΥΠ/ΤΧ). Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με σεβασμό.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ,
Εκτιμώ ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δύναται να αποτελέσει το εφαλτήριο για την αποκατάσταση μιας διαχρονικής μεροληπτικής προσέγγισης στον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών των Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, προέλευσης ΣΣΕ.
Ενώ στο ΠΝ και στην ΠΑ, ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών ΜΧ προέλευσης ΑΣΕΙ είναι αυτός του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου, στο Στρατό Ξηράς είναι αυτός του Υποστρατήγου. Στο πλαίσιο της διακλαδικότητας, καθώς και της αναλογικής αντιμετώπισης, των
ίσων ευκαιριών σταδιοδρομικής εξέλιξης, της αξιοκρατίας, και της ίδιας αντιμετώπισης, το άρθρο 23α(2) προτείνεται να τροποποιηθεί
ως ακολούθως: «Καταληκτικός Βαθμός για τους Αξιωματικούς των Σωμάτων ΤΧ – ΕΜ – ΥΠ τα οποία αποτελούν τα Σώματα Υποστήριξης
Μάχης
διαμορφώνεται
αυτός
του
Αντιστρατήγου»,
τοποθετούμενοι
ως
Διοικητές
ΑΣΔΥΣ.
Σας
ευχαριστώ
θερμά.
Με
σεβασμό,
Ι.Κ.Γ.
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καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Διαπιστώνεται ότι σε αντίθεση με τους Μηχανικούς Αξιωματικούς του ΠΝ, προερχόμενοι από ΣΝΔ και τους Αξιωματικούς Μηχανικούς
της ΠΑ, προερχόμενοι από ΣΙ που έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου αντίστοιχα, οι Αξιωματικοί
Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης (ΤΧ,ΕΜ,ΥΠ), προερχόμενοι από ΣΣΕ καθορίζεται να έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Υποστρατηγού.
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο το ΓΕΕΘΑ διεξάγει τις επιχειρήσεις ενώ τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) έχουν αναλάβει
μεταξύ άλλων και την υποστήριξη της Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ). Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και στο πλαίσιο της διακλαδικότητας,
της ισονομίας αλλά και της κοινής σταδιοδρομικής εξέλιξης όλων των στελεχών Μηχανικών (ΠΑ-ΠΝ) και ΥΠ-ΕΜ-ΤΧ (ΣΞ) προερχόμενων
από ΑΣΕΙ να καθορισθεί ως καταληκτικός βαθμός του Αντιστρατήγου και για τους Αξιωματικούς Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης (ΤΧ-ΕΜΥΠ) του ΣΞ, με καθήκοντα Διοικητού ΑΣΔΥΣ (θέση αποκλειστικά ΔΜ).
Με τον τρόπο αυτό Αξιωματικός των Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης θα συμμετέχει στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο του ΣΞ ο οποίος
με τις γνώσεις και την εμπειρία του θα συμβάλλει καθοριστικά στην διαμόρφωση της πολιτικής και ορθότερης λήψης αποφάσεων.
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Διαπιστώνεται ότι σε αντίθεση με τους Μηχανικούς Αξιωματικούς του ΠΝ, προερχόμενοι από ΣΝΔ και τους Αξιωματικούς Μηχανικούς
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μεταξύ άλλων και την υποστήριξη της Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ). Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και στο πλαίσιο της διακλαδικότητας,
της ισονομίας αλλά και της κοινής σταδιοδρομικής εξέλιξης όλων των στελεχών Μηχανικών (ΠΑ-ΠΝ) και ΥΠ-ΕΜ-ΤΧ (ΣΞ) προερχόμενων
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Γιατί πρέπει να δοθεί τώρα ο βαθμός του Υπτγου στον νυν Δντή του Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, ο οποίος προέρχεται
από Σχολή Υπαξκών, με διαγωνισμό μεταπήδησε στους ΣΔΓ, διατάραξε δις την σειρά αρχαιότητας επικαλούμενος ως μοναδικό προσόν
τα χρόνια (!) υπηρεσίας του στο στράτευμα, ενώ απέκτησε πτυχίο ΑΕΙ πρόσφατα (!), διεκδικώντας για μία ακόμη φορά την παραμονή
του
αλλά
και
την
προαγωγή
του
σε
Υποστράτηγο!!!
Εάν ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση του Σώματος ΣΔΓ, ας περάσει την διάταξη στον επόμενο Δντή.
Τι αλήθεια θα διοικεί αυτός ο Υποστράτηγος, έναντι των άλλων Σωμάτων που δεν έχουν καταληκτικό βαθμό Υποστρατήγου (εντελώς
ενδεικτικά Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους Υγειονομικού, Νοσηλευτικής, Έρευνας – Πληροφορικής και Ιερείς); Γιατί αυτή η επιλεκτική συμπεριφορά;
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Αγαπητοί νομοθέτες.
Αναφορικά με το θεσμό των ΕΜΘ κατόχων Πτυχίου ΑΕΙ.
Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν και οφείλεται να αναγνωρίζεται σε όλους τους Αξιωματικούς που
προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση.
Στο πλαίσιο της ισονομίας και της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου και η αναγνώριση –
επιβράβευση και των ΕΜΘ πτυχιούχων ΑΕΙ στο πρότυπο των ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ, με έναν επιπλέον βαθμό, ως εξής:
1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
«(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ».
2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
«(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
«(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
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Για μια ακόμα φορά αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί από αυτό το άρθρο εξαιρούνται οι ΕΜΘ απόφοιτοι ΑΕΙ. Στη δική τους περίπτωση
το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία αξία; Ποιο είναι το κίνητρο της υπηρεσίας για να ανέβει γενικά το μορφωτικό επίπεδο των στελεχών;
Γιατί συνεχίζεται αυτή η διάκριση; Γιατί είναι τόσο δύσκολο δεκαπέντε ΕΜΘ απόφοιτοι ΑΕΙ (τόσοι έμειναν πια…) να πάρουν ακόμα έναν
καταληκτικό βαθμό για τους κόπους που έκαναν;
Στο πλαίσιο της ισονομίας, της τήρησης του Συντάγματος και της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης και επιβράβευσης της αριστείας,
προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, ώστε να αποδοθεί στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός:1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην
παρ.
α
ως
εξής:
«(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται
σε
9.
Προστίθεται
υποπ.
8
στην
παρ.
β
ως
εξής:
«(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010
αναριθμείται
σε
9.
Προστίθεται
υποπ.
8
στην
παρ.
γ
ως
εξής:
«(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους



2 Μαρτίου 2022, 23:19

Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Για τη Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
των
άλλων
κατηγοριών
προτείνω
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
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προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Για τη Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
των
άλλων
κατηγοριών
προτείνω
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».



2 Μαρτίου 2022, 23:33

Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Για τη Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
των
άλλων
κατηγοριών
προτείνω
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».



2 Μαρτίου 2022, 23:40 |
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Για τη Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
των
άλλων
κατηγοριών
προτείνω
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».



2 Μαρτίου 2022, 22:58 |

Για την αποκατάσταση των δυσαρμονιών ως προς την ιεραρχία και εξέλιξη αυτών των Αξιωματικών (εξ΄ Υπαξιωματικών) που κατετάγησαν στις ΑΣΣΥ τα έτη 1991 και 1992 και προτείνουμε να συμπεριλάβετε στο εν θέματι σχέδιο νόμου το εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία
αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.
705/1977 (Α΄279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2017. Για τους ανωτέρω, ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παρ. 8του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου
αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.».



2 Μαρτίου 2022, 21:27

Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ
πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν και οφείλεται να αναγνωρίζεται σε όλους τους
Αξιωματικούς
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικοί
και
όχι
κατά
περίπτωση.
Στο πλαίσιο της ισονομίας και της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου και η αναγνώριση –
επιβράβευση και των ΕΜΘ πτυχιούχων ΑΕΙ στο πρότυπο των ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ, με έναν επιπλέον βαθμό, ως εξής:
Για
τους
Αξιωματικούς
Λοχαγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υπολοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Υποπλοίαρχος
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Ανθυποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.
Για
τους
Αξιωματικούς
Σμηναγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Υποσμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.



του
Θητείας

πτυχιούχους
του

Θητείας

πτυχιούχους

ΠΝ:
ΑΕΙ.

πτυχιούχους

ΠΑ:
ΑΕΙ.

της
Θητείας

ΣΞ:
ΑΕΙ.

2 Μαρτίου 2022, 20:15

Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ
πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν και οφείλεται να αναγνωρίζεται σε όλους τους
Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικοί και όχι κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο της ισονομίας και της εμπέδωσης του κλίματος
δικαιοσύνης, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου και η αναγνώριση – επιβράβευση και των ΕΜΘ πτυχιούχων ΑΕΙ στο πρότυπο των
ΑΣΣΥ
πτυχιούχων
ΑΕΙ,
με
έναν
επιπλέον
βαθμό,
ως
εξής:
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΣΞ:
Λοχαγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Θητείας
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
Υπολοχαγός
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Θητείας.Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΠΝ:
Υποπλοίαρχος
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Θητείας
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
Ανθυποπλοίαρχος
για
τους
Εθελοντές
Μακράς
Θητείας.Για
τους
Αξιωματικούς
της
ΠΑ:
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Σμηναγός
για
τους
Εθελοντές
Υποσμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.



Μακράς

Θητείας

πτυχιούχους

ΑΕΙ.

2 Μαρτίου 2022, 19:41 |

Κύριε
Υπουργέ,
σας
παρακαλώ
να
αποκαταστήστε
την
αδικία!
Σχετικά με το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου,
ελαφράς
υπηρεσίας,
υπηρεσίας
ξηράς,
υπηρεσίας
εδάφους)
στους
οποίους
και
ανήκω:
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (αυτούς που
προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς) δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε
χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία
επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου
κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α. Την κατάργηση της υποπαραγράφου β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας,
όσο
και
της
παραγωγικότητάς
τους
εντός
της
Υπηρεσίας.
Επίσης συμβάλει στο αίσθημα τόνωσης της αποκατάστασης της αδικίας και στο αίσθημα της ισονομίας.



2 Μαρτίου 2022, 19:15

Κύριε Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους ανήκει και ο σύζυγός μου, όντας εν
ενεργεία Αξιωματικός του ΠΝ.
Στις καταστάσεις αυτές εντάσσονται οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί-Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν
υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως, που επήλθε εν υπηρεσία, και για τη σωματική
τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτέλεση καθηκόντων
σε υπηρεσίες γραφείου / ξηράς.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ, και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν τους απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές τους αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών τους σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Με αυτό τον τρόπο, «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, όντας οι μοναδικοί,
έναντι άλλων όμοιων κατηγοριών μονίμου προσωπικού του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Δημοσίου τομέα, που
έχουν υποστεί διακριτή διοικητική, βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση λόγω της μη ισότιμης αντιμετώπισής τους.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και οικονομικό επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω :
α. Την κατάργηση της υποπαρ. β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Τελειώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο
της καθημερινότητάς τους, μέρος της οποίας αποτελεί η συνεχής προσπάθεια για οικογενειακή ασφάλεια και ευημερία, όσο και της
παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
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Με εκτίμηση



2 Μαρτίου 2022, 18:32

Κύριοι , πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ, για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και η τροποποίηση της παρ. ε΄ του
άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, ώστε
να υπάρξει και εναρμόνιση με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Οκτ.2021 ) ότι υφίστανται άνιση μεταχείριση,
κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και
δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.



2 Μαρτίου 2022, 18:55

Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.



2 Μαρτίου 2022, 18:14 |

Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
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συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς



2 Μαρτίου 2022, 18:56

Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.



2 Μαρτίου 2022, 18:32

Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
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Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Κύριε
Υφυπουργέ.
Επιληφθείτε
επιτέλους
και
αποκαταστήστε
την
αδικία!
Επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους ανήκω και εγώ (Προσπαθώ να καταπολεμήσω
την
Λευχαιμία).
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (αυτούς που
προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς) δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε
χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία
επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου
κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα. Δεχόμαστε ένα είδος τιμωρίας γιατί δεν έχουμε την υγεία μας χωρίς να είναι δική μας υπαιτιότητα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και οικονομικό επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω :
α. Την κατάργηση της υποπαραγράφου β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας,
όσο
και
της
παραγωγικότητάς
τους
εντός
της
Υπηρεσίας.
Επίσης συμβάλει στο αίσθημα τόνωσης της αποκατάστασης της αδικίας και στο αίσθημα της ισονομίας.
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
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και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
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Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
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Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως
καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς
Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί
που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους
Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ
που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά,
θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών
καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη
θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή
παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που
καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιου του
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ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση
των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, που αφορά στους
Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ
στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι
εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού
για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι
λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των
στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου όλων των δημοσίων
υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση
μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι
οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 ΕθελοντώνΕθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με πολύ
υποδεέστερο καταληκτικό βαθμό.Επιπλέον, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως
των σταδιοδρομικών τους προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους Αξ/κους ΕΜΘ.Επιπλέον, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς
με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό
βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών στον δημόσιο τομέα.Επιπλέον, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό βαθμό τους
στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών ετών τους.Επιπλέον, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία
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οικονομική αύξηση. Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα
ανωτέρω στελέχη, γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και
ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς,
θα δημιουργείται και στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν προσφέρει τα ίδια έτη υπηρεσίας.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
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Προς τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς.Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον
ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού
για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο
προηγούμενο
καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Πρέπει να σταματήσει η άνιση μεταχείριση και να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των Αξιωματικών
Ειδικών Καταστάσεων γι αυτό Κύριε Υφυπουργέ, Θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν θα επρεπε να απουσιάζει από την παρουσα
τροποποιηση και αφορα δεκαδες ενστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών
Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγω ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα,
συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί
για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν επιτελικά καθήκοντα – υπηρεσίες γραφείου. Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος
1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς
Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας
προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά
επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά
και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση
στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι
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είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας
και του Δημοσίου τομέα. Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε
εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες προτείνω τα παρακάτω :
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων
όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς
και Υπηρεσίας Εδάφους οι προελεύσεως ΑΣΕΙ, Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους οι προελεύσεως ΑΣΣΥ ». Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των
εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός
της
Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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ύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης, που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έναντι όλων των άλλων όμοιων
κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα
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να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη
σύνταξη,
μερίσματα,
εφάπαξ
και
ΒΟΕΑ
για
τα
τέκνα
τους.
Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το
Ν.4780/2021
συγκροτήθηκε
η
Εθνική
Επιτροπή
για
τα
Δικαιώματα
του
Ανθρώπου.
Oι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και ευελπιστούν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των
Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και για αυτό Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο
οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς
Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ
να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ».
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω και επιληφθείτε επιτέλους και αποκαταστήστε
την
αδικία!
.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (αυτούς που
προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς) δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε
χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία
επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου
κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α. Την κατάργηση της υποπαραγράφου β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος οι προελεύσεως ΑΣΕΙ και
αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και Συνταγματάρχης
οι προελεύσεως ΑΣΣΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας,
όσο
και
της
παραγωγικότητάς
τους
εντός
της
Υπηρεσίας.
Επίσης συμβάλει στο αίσθημα τόνωσης της αποκατάστασης της αδικίας και στο αίσθημα της ισονομίας.
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Κύριε Υφυπουργέ, θα σας επαναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να απουσιάζει από την παρούσα τροποποίηση και αφορά δεκάδες
ένστολους. Το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας
γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και εγώ ανήκω. Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και
για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την στρατιωτική υπηρεσία και εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των
μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι
δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη, όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των
μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας
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γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση
αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού, καθώς και των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο αξκός στο πεδίο της μάχης άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο αξκός σε θέσεις
επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και μπορούν να καλυφθούν άνετα και από αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι Ανθυποπλοίαρχος απόφοιτος ΑΣΣΥ, κάτοχος
Μεταπτυχιακού
Τίτλου
Σπουδών
και
δύο
πτυχίων
ΑΕΙ.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β. Την τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 ως εξής: «ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.Με σεβασμό
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.2 Μαρτίου 2022, 10:54
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της διάκρισης, που υφίστανται οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έναντι όλων των άλλων όμοιων
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κατηγοριών Στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα γενικότερα με αποτέλεσμα
να «τιμωρούνται» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη
σύνταξη,
μερίσματα,
εφάπαξ
και
ΒΟΕΑ
για
τα
τέκνα
τους.
Οι Διοικητικές βαθμολογικές – μισθολογικές διακρίσεις, αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο και προστατεύονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων – Οικονομική Περιοδική Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ πρόσφατα με το
Ν.4780/2021
συγκροτήθηκε
η
Εθνική
Επιτροπή
για
τα
Δικαιώματα
του
Ανθρώπου.
Oι Αξιωματικοί αυτοί έχουν υποστεί δυσμενείς συνέπειες και ευελπιστούν να ανακάμψει το ηθικό τους που προάγει το αξιόμαχο των
Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο
οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη.
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Κύριε
Υπουργέ
και
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Διαβάζοντας τα σχόλια της διαβούλευσης γίνεται εύκολα αντιληπτή η τεράστια αδικία στους Αξιωματικούς ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων.
Νομίζω είναι η πρώτη φορά που τα στελέχη και των τριών κλάδων, σύσσωμα και μια φωνή βροντοφωνάζουν την τιμωρία που υφίστανται
, οι τεκμηριώσεις που αναγράφηκαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ότι είναι η στιγμή να αρθούν τα λάθη του παρελθόντος , για αυτό
παρακαλείσθε
έστω
και
την
τελευταία
στιγμή
όπως
προβείτε
:
α.
Στην
κατάργηση
tτων
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Στην
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο νομοθετικό σας έργο.
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Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
Προτείνεται
να
τροποποιηθεί
το
άρθρο
30
του
παρόντος
νομοσχεδίου
ως
εξής:
Η
υποπαράγραφος
α.(2)
του
άρθρου
23
του
ν.3883/2010
(Α΄
167)
να
τροποποιηθεί
ως
εξής:
«
(2)
Για
τους
Αξιωματικούς
Σωμάτων:
(α) Αντιστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ (τοποθετούμενοι ως
Διοικητές
ΑΣΔΥΣ,
Διοικητές
ΣΕΘΑ).
(β) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.
(γ) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού.».
Πέρα της αιτιολόγησης της παραπάνω πρότασης για λόγους «αδικίων», «παροχής κινήτρων» κλπ η ανάβάθμιση των Αξκών Σωμάτων,
θα πρέπει να συνδεθεί με αυτή καθ αυτή την αναβάθμιση της Διοικητικής Μέριμνας ως βασικού πυλώνα Μαχητικής Ισχύος. ΄
Σε μια εποχή όπου η ανθεκτικότητα («resiliency») αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό με την επιβαλλόμενη αναγκαιότητα αποδοτικής («efficient») και αποτελσματικής («effective») υποστήριξης, η ΔΜ οφείλει να αναβαθμιστεί και αυτό δεν μπορεί, ούτε να οραματιστεί, ούτε να σχεδιαστεί, ούτε να υλοποιηθεί, χωρίς την πρότερη αναβάθμιση των ίδιων των Αξκών των Σωμάτων.
Το θέμα είναι καθαρά τεχνοκρατικό – εξειδίκευσης – γνώσεων – εμπειρίας.
Οι Αξκοί των Σωμάτων «επιχειρούν» καθημερινά προκειμένου οι ΕΕΔ να είναι έτοιμοπόλεμες και μάλλον υποβαθμίζονται με το σκεπτικό
ότι δεν θα «επιχειρήσουν» στη διάρκεια του αγώνα, κάτι που προφανώς δεν θα ισχύσει.
Παρακαλούμε να τολμήστε να αλλάξετε την οργανωσιακή μας κουλτούρα.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
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(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
κάτωθι:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας. Με εκτίμηση
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
κάτωθι:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας. Με εκτίμηση
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Καλησπέρα σας, σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι
Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό
καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977
Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια
των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με
κατά πολύ μικρότερο καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή
και
ανώτεροι
αυτών
μόνον
επειδή
έπονται
στο
προηγούμενο
καθεστώς.
Επιπλέον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους
Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ
που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά,
θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών
καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 23 έτη και για τα 17 έτη
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θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή
παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που
καταβλήθηκαν.
Συνεπώς,
η
αδικία
θα
συνεχιστεί
και
στον
συντάξιμο
βίο.
Προτείνεται να καταργηθούν οι υποπαράγραφοι β’ και γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του νόμου 2439/1996 και η περίπτωση ε΄
του άρθρου 23 του νόμου 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Αξιότιμε
κ.
Υφυπουργέ,
παρακαλούμε πολύ για άλλη μία φορά, για την επίλυση του θέματος της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους
και
ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 2010 (Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ (αυτούς που
προέρχονται από τους Υπαξιωματικούς) δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της καθήλωσης των μισθών μας σε
χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία
επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου
κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση και μεταχείριση αφού δεν
αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς και με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος τόσο της Υπηρεσίας όσο και των Αξιωματικών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό
και
οικονομικό
επίπεδο,
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
παρακάτω
:
α. Την κατάργηση της υποπαραγράφου β΄ και γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας,
όσο
και
της
παραγωγικότητάς
τους
εντός
της
Υπηρεσίας.
Επίσης συμβάλει στο αίσθημα τόνωσης της αποκατάστασης της αδικίας και στο αίσθημα της ισονομίας.
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Ο 3865 ορίζει 40 όρια για πλήρη συντάξιμη υπηρεσία και ο 3883 ορίζει δυνατότητα ΕΟΘ μόνο για την συμπλήρωση 35. Θα ασκηθούν
προσφυγές και θα γίνουν δημοσιεύματα, το θέμα είναι σοβαρό.
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Αξιότιμε κ Υπουργέ,
Ασπαζόμενοι
πλήρως
το
σκεπτικό
της
αιτιολογικής
έκθεσης
που
αναφέρει
«ότι
η
όποια
τροποποίηση
του
νόμου
οφείλει
να
παρέχει
δυνατότητες
μέσα
από
τις
οποίες
θα
βελτιώνεται
το
ισχύον
θεσμικό
πλαίσιο
που
αφορά
τα
ζητήματα
σταδιοδρομίας
και
εξέλιξης
στελεχών.
Με
αυτόν
τον
τρόπο
οι
όποιες
τροποποιήσεις
καθιστούν
περισσότερο
λειτουργικές
και
αποτελεσματικές
τις
τροποποιούμενες
διατάξεις,
και
θα
επιλύουν
παράλληλα
προβλήματα
που
ανέκυψαν
κατά
την
εφαρμογή
της
νομοθεσίας
και
διορθώνοντας
νομοθετικές
αστοχίες»
στα
πλαίσια
της
διαβούλευσης
της
παραγράφου
γ(2)
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/10,
επαναφέρουμε
εκ
νέου
την
θέση
του
Επιστημονικού
Συλλόγου
Μηχανικών
Αεροπορίας
(ΕΣΜΑ),
η
οποία
σας
είχε
γνωστοποιηθεί
και
στο
παρελθόν με αντίστοιχη επιστολή σχετικά με το εν λόγω Θέμα.
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Συγκεκριμένα
προτείνεται
του άρθρου 23 ως ακολούθως:
«(2)
Αντιπτέραρχος
Επιθεωρητές
ΠΑ
ή
ΣΑΓΕ
και
εφόσον
(ΠΟΥ)»

σε

η

τροποποίηση

της

παραγράφου

για
τους
Μηχανικούς
Αξιωματικούς
θέση
που
είναι
δυνατόν
να
ορισθεί
με
προβλέπεται
από
τους
Πίνακες
Οργάνωσης

ως
απόφαση
—

γ(2)
Γενικούς
του
Υλικού

Με
την
τροποποίηση
που
εισηγούμαστε
χωρίς
να
αλλάζει
ή
να
επιβάλλεται
οποιαδήποτε
αλλαγή
στο
στράτευμα,
ο
Νόμος
γίνεται
πιο
ελαστικός
παρέχοντας
περισσότερα
εργαλεία
στους
εκάστοτε
αρχηγούς,
όσο
αφορά
την
διοίκηση
των
ΕΔ
και
παράλληλα
οδηγεί
σε
εδραίωση
του
αισθήματος
δικαίου
και
ισονομίας
μεταξύ
των
μηχανικών
του
Πολεμικού
Ναυτικού
και
της
Πολεμικής
Αεροπορίας.
Δίνεται
δε
η
δυνατότητα
στην
ηγεσία
των
ενόπλων
δυνάμεων
να
μπορεί
να
διαχειριστεί
με
βέλτιστο
τρόπο
το
έμψυχο
δυναμικό
της
ανάλογα
με
τις
προβλέψεις
που
η
ίδια
επιθυμεί.
Σε
κάθε
περίπτωση
η
εν
λόγω
νομοθετική
βελτίωση
ΔΕΝ
ΕΠΙΦΕΡΕΙ
οποιοδήποτε
κόστος
ή
δαπάνη
για
τον
κρατικό
προϋπολογισμό και γενικότερα.
Η
σκοπιμότητα
αυτής
της
τροποποίησης
είναι
να
αρθεί
η
μοναδικότητα
της
θέσης
που
δύναται
να
στελεχώνεται
από
τον
Απτχο
(Μ)
η
οποία
είναι
ικανή
και
αναγκαία
συνθήκη
για
την
προαγωγή
στον
βαθμό
αυτό
και
μια
ενδεχόμενη
κατάργηση
της
θέσης
στερεί
τη
δυνατότητα
προαγωγής.
Επίσης
δίνεται
δυνατότητα
αξιοποίησης
του
Απτχου
(Μ)
και
σε άλλη θέση κατά τη κρίση της Ηγεσίας των ΕΔ κατ αντιστοιχία με το ΠΝ.
Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ,
Η διαβούλευση του Ν.Σ. πλησιάζει στο τέλος της. Καλείστε να λύσετε την ατολμία των προκατόχων σας, σε πολλά σταδιοδρομικά ζητήματα του προσωπικού σας. Προσωπικό που είναι πάντα παρών όποτε και οπουδήποτε απαιτηθεί. Με μια πρόχειρη ανάγνωση γίνεται
εύκολα αντιληπτό ποιες κατηγορίες στελεχών σας χρήζουν την άμεση νομοθετική σας παρέμβαση. Ελπίζω οι συνεργάτες σας, να σας
μεταφέρουν σωστά τις αδικίες του παρελθόντος και να τις αποκαταστήσετε.
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
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έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς.
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Σύμφωνα με τον ν. 3883/2010 (Άρθρο 23) καθορίζονται οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών. Προκειμένου να υπάρχει επιβράβευση
και ουσιαστική σταδιοδρομική εξέλιξη στους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που έχουν πλέον του ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, προτείνεται ως καταληκτικός βαθμός ο βαθμός του Ταξιάρχου. Έτσι,
προτείνεται
να
προστεθεί
υποπερίπτωση
3
αμέσως
μετά
την
περίπτωση
2
ως
εξής:
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3. «Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και πτυχιούχους πέραν του ενός ΑΕΙ ή κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος.»
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.
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Οι στρατιωτικοί οι οποίοι μεταπίπτουν σε ειδικές καταστάσεις όπως Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Επίτροπων έχουν διαφορετική σταδιοδρομική εξέλιξη σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Συγκεκριμένα οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) παραμένουν στον ίδιο
καταληκτικό βαθμό επί 17 έτη, στην 40ετή υπηρεσία τους, δηλαδή σχεδόν τον μισό υπηρεσιακό τους βίο.
Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ
που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημανθεί πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό
του Συνταγματάρχη, δηλαδή 4 βαθμούς διαφορά στο σύνολο των 10 βαθμών από τους συμμαθητές τους. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε άλλον κλάδο ή τομέα του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί
που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στο προηγούμενο καθεστώς. Για παράδειγμα
ένας προιστάμενος στον βαθμό του Ανθχου με 23 έτη υπηρεσίας και με βοηθό Αρχικελευστή με 11 έτη υπηρεσίας, ο οποίος σύμφωνα
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με τις κείμενες στρατιωτικές διατάξεις σέβεται και υπακούει τις διαταγές του ανωτέρου του, θα τον ξεπεράσει σε βαθμό και θα γίνει
προισταμενός του, κατάσταση την οποία ήδη γνωρίζει ο βοηθός του ότι θα συμβεί στο μέλλον.
Επιπλέον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους
Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ
που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά,
θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών
καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 23 έτη και για τα 17 έτη
θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή
παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με
το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που
καταβλήθηκαν.
Συνεπώς,
η
αδικία
θα
συνεχιστεί
και
στον
συντάξιμο
βίο.
Συναφώς ανωτέρω, προτείνεται να καταργηθούν οι υποπαράγραφοι β’ και γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του νόμου 2439/1996
και η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 του νόμου 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών
καταστάσεων. Ευχαριστώ.
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
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2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
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των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ».
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Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά
σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επιτροπών. Σύμφωνα με τον ν.3883/2010 στις υποπεριπτώσεις
(4) και (5) της περίπτωσης ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν
ως καταληκτικό βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς
Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ.
Να επισημάνουμε πως οι υπόλοιποι Αξιωματικοί ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρισμός στην
σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που
διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι Αξιωματικοί
προερχόμενοι από τον ν.705/1977 Εθελοντών-Εθελοντριών δεν εμπίπτουν στον ν.3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό
στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξιωματικοί προέλευσης ΑΣΣΥ που ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να
ολοκληρώνουν την σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς Αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών, μόνο επειδή έπονται συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
Πλέον έχει γίνει πλήρης εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) οι οποίοι έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με
τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επίσης στους Αξιωματικούς
ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις δεν γίνεται διαχωρισμός με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς ΕΜΘ ως προς την εξέλιξη.
Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015
και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε με 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Οι
Αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό στα
28 έτη και για 12 ακόμη έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα υπάρχει καμία οικονομική
αύξηση. Να τονιστεί δε, η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών (ν.4472/2017) όπου δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση γιατί βασιζόταν σε μισθολογικές προαγωγές
και όχι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» (ν.3865/2010 και ν.4387/2016) θα δίνονται συντάξεις κύριας και
επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
Προτείνεται λοιπόν στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτωση ε’ του άρθρου 23 του ν.3883/2010 και να
μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξιωματικού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα
πρέπει να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει
το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παραγ.1, άρθρο 4) και κατ’ εκπλήρωση της επιταγής
αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση
των εμποδίων που δυσχαιρένουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
Σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από
όλους τους πολίτες. Αν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει , θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις
ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό χωρίς περιορισμούς.



3 Μαρτίου 2022, 20:18 |

750

Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ,
Υφυπουργέ,
επιληφθείτε και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ την ΑΔΙΚΙΑ! Να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων
απο ΑΣΣΥ, για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και η
τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό
βαθμό Συνταγματάρχη, ώστε να υπάρξει και εναρμόνιση με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Οκτ.2021 ) ότι
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υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι
στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.



3 Μαρτίου 2022, 16:51
Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Για τη Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
των
άλλων
κατηγοριών
προτείνω
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Για τη Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
των
άλλων
κατηγοριών
προτείνω
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
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Αξιότιμε
Κύριε
Υπουργέ
Για τη Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προκειμένου οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να έχουν
καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη, διότι υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, ως οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό και δεν εξελίσσονται
όπως
οι
Αξιωματικοί
των
άλλων
κατηγοριών
προτείνω
τα
παρακάτω:
α.
Η
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996
καταργείται.
β.
Η
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
γ.
Η
παρ.
5
του
άρθρου
91
του
Ν.3883/2010
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν
μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρουμένων των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των στελεχών που
προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων
5 έως 10, 11, πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996».
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Από την μελέτη του άρθρου 30 του σχεδίου νόμου, διαπιστώνεται ότι εδώ και μια δεκαετία δεν έχουν υιοθετηθεί οι εισηγήσεις που
υποβάλλει το ΓΕΑ σχετικά με τον καταληκτικό βαθμό των Αξκών του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής.
Κατά συνέπεια εξακολουθούν να υπολείπονται τόσο των αντίστοιχων Αξκων Έρευνας – Πληροφορικής του ΣΞ, όσο και των Αξκων Ειδικοτήτων
της
ΠΑ
που
αποφοιτούν
από
την
ίδια
σχολή
(ΣΙ).
Για
την
απαλοιφή
της
παραπάνω
διάκρισης
προτείνεται:
1. H τροποποίηση του άρθρου 23 (καταληκτικοί βαθμοί) με προσθήκη στην παρ. γ(3) των Αξκών Έρευνας πληροφορικής και αφαίρεσή
τους
από
την
παρ.
γ(4)
ως
εξής:
«…..(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων και Έρευνας
–
Πληροφορικής.
(4)
…..διαγράφεται
η
φράση
«Έρευνας
Πληροφορικής»
2.
H
τροποποίηση
της
παρ.
1(δ)
του
άρθρου
32
ως
εξής:
«δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστράτηγους Σωμάτων του ΣΞ Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Έρευνας Πληροφορικής Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς, Μετεωρολόγους και Έρευνας Πληροφορικής»
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ,
Υφυπουργέ,
Με το παρόν νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα οριστικής αποκατάστασης της υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Συγκεκριμένα η τροποποίηση του άρθρου 30 του νομοσχεδίου μπορεί να διορθώσει τις ουσιώδεις διαφορές
στη σταδιοδρομία των Αξιωματικών Σωμάτων Υποστήριξης Μάχης (ΤΧ, ΕΜ, ΥΠ) – Μηχανικών ανά κλάδο των ΕΔ που είναι απόφοιτοι
ΑΣΕΙ (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ). Ειδικότερα ενώ στο ΠΝ και στην ΠΑ, ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών Μηχανικών προέλευσης ΑΣΕΙ των 2
Κλάδων είναι αυτός του Αντιναυάρχου και Αντιπτεράρχου αντίστοιχα, στο Στρατό Ξηράς εξακολουθεί η εν λόγω «ανισότητα» με καταληκτικό βαθμό αυτό του Υποστρατήγου. Είναι επομένως αναγκαία η τροποποίηση της υποπαράγραφος α.(2) του άρθρου 23 του
ν.3883/2010
(Α΄
167)
ως
εξής:
«
(2)
Για
τους
Αξιωματικούς
Σωμάτων:
(α) Αντιστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης ΣΣΕ (τοποθετούμενοι ως
Διοικητές
ΑΣΔΥΣ).
(β) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.
(γ) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού.».
Αιτιολογική έκθεση για την Πρόταση: Oι Αξιωματικοί Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, προέλευσης
ΣΣΕ, οι οποίοι τελειώνουν την ίδια Παραγωγική Σχολή (ΣΣΕ) με τους Αξιωματικούς Όπλων του Στρατού Ξηράς αποφοιτούν υποχρεωτικά
για την προαγωγή τους από τις ίδιες σχολές (Σχολεία Σώματος, ΣΠΣΞ,ΑΔΙΣΠΟ,ΣΕΘΑ), υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, Συγκροτήματα,
Σχηματισμούς, Επιτελεία, όπως και οι Αξιωματικοί Όπλων, καθόλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, πολλοί είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου εν ενεργεία, για πλήρωση της θέσης του
Διοικητού ΑΣΔΥΣ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος Σχηματισμούς Διοικητικής Μέριμνας του ΣΞ. Με τον τρόπο αυτό δεν υφίσταται Αξιωματικός Σώματος στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, όπως συμβαίνει με τους άλλους δύο Κλάδους των ΕΔ, με αποτέλεσμα τα θέματα
υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας να μην μπορούν να εκφρασθούν από Αξιωματικό με τις σχετικές γνώσεις. Αποτελεί έτσι μοναδικό
φαινόμενο στους στρατούς του ΝΑΤΟ στα θέματα Διοικητικής Μέριμνας να είναι επικεφαλής Αξιωματικός Όπλου. Το παρόν νομοσχέδιο
είναι η ευκαιρία για τη διόρθωση ενός σοβαρού προβλήματος που θα έχει άμεσα θετικές επιπτώσεις στο επιχειρησιακό επίπεδο και θα
δώσει
ένα
επιπλέον
κίνητρο
στους
Αξιωματικούς
των
ανωτέρω
«Σωμάτων
Υποστήριξης
Μάχης»
Με σεβασμό
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Θα σας επαναφέρω το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων απο ΑΣΣΥ
(υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) στους οποίους και ανήκω.
Στις κατηγορίες αυτές μεταφέρονται οι Αξιωματικοί οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία
τραυματισμού ή παθήσεως και για τη σωματική τους ικανότητα κρίθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως ικανοί για την
στρατιωτική
υπηρεσία
και
εκτελούν
επιτελικά
καθήκοντα
–
υπηρεσίες
γραφείου.
Με την εφαρμογή της νομοθεσίας από το έτος 1996 (Ν.2349) ΜΟΝΟ για τους Αξιωματικούς Υ.Ξ. από ΑΣΣΥ του ΠΝ και από το 2010
(Ν.3883) για όλους τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων από ΑΣΣΥ, δεν μας απονέμονται έως 4 βαθμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλής κατάστασης ανισότητας προσθέτοντας επιπρόσθετα προβλήματα και αδικίες στις μισθολογικές μας αποδοχές λόγω της
καθήλωσης των μισθών μας σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια βρίσκονται σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού. Έτσι «τιμωρούμαστε» βαθμολογικά και μισθολογικά, με μικρότερο βαθμό και λιγότερο μισθό, έναντι όμοιων κατηγοριών στρατιωτικών οι οποίοι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη όπως οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην
κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, οι αντίστοιχοι Αξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Έτσι είμαστε οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή διοικητική βαθμολογική και μισθολογική κρίση
και μεταχείριση αφού δεν αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού
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καθώς
και
των
Σωμάτων
Ασφαλείας
και
του
Δημοσίου
τομέα.
Συναφώς
για
να
επιλυθούν
οριστικά
αυτές
οι
αδικίες
προτείνω
τα
κάτωθι:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Θα ήθελα να σας τονίσω ότι η επίλυση των προβλημάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών συμβάλει στην βελτίωση τόσο της οικογενειακής
καθημερινότητας, όσο και της παραγωγικότητάς τους εντός της Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
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Κύριε
Υφυπουργέ,
με
τις
κάτωθι
τροποποιήσεις:
α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Εξαλείφεται η άνιση μεταχείριση των Αξιωματικών ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας,
διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας άλλων κατηγοριών.
Ευχαριστώ πολύ
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Κύριε
Υπουργέ
κάνοντας τις κάτωθι τροποποιήσεις:

Εθνικής

Άμυνας

,

α.
Την
κατάργηση
της
υποπαρ.
β΄
και
γ΄
της
παρ.
10
του
άρθρου
3
του
Ν.2439/1996.
β.
Την
τροποποίηση
της
παρ.
ε΄
του
άρθρου
23
του
Ν.3883/2010
ως
εξής:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
Ελαφράς
Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας
Ξηράς
και
Υπηρεσίας
Εδάφους».
Υλοποιείται ταυτόχρονα και η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το οποίο πρόσφατα (Οκτ.21) αποφάσισε ότι οι προσφεύγοντες Αξιωματικοί ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας,
διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.
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Διορθώστε μια τεράστια ηθική και βαθμολογική αδικία. Δεν κοστίζει τίποτα σε επίπεδο προϋπολογισμού. Όλοι πασχίζουν για ένα πτυχίο
ΑΕΙ και αυτούς που το έχουν, τους απαξιώνετε και τους βάζετε στο ίδιο καλάθι με τους ΕΜΘ απόφοιτους Γυμνασίου ή Λυκείου. Δεν
είμαστε όλοι το ίδιο. Τα πτυχία ΑΕΙ ωφελούν όλους τους στρατιωτικούς και όχι μόνο τους ΑΣΣΥ. Για την αποκατάσταση των Αξιωματικών
προελεύσεως ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, ώστε να αποδοθεί στους δικαιούχους ένας επιπλέον
αποστρατευτικός βαθμός:
1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
«(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».
2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
«(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
«(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
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Με το άρθρο 4 του ν. 4609/2019 αναθεωρήθηκε επί τα βελτίω ο αποστρατευτικός βαθμός των ΕΜΘ και ορίστηκε αυτός του Υπολοχαγού
και των αντίστοιχων χωρίς ο Νομοθέτης να προβεί σε διάκριση πτυχιούχων – μη πτυχιούχων ΑΕΙ Αξιωματικών και δεν ευεργέτησε με
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έναν επιπλέον αποστρατευτικό βαθμό τους Αξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ, όπως έπραξε αντίστοιχα για τους Αξκούς
προέλευσης
ΑΣΣΥ.
Για
την
αποκατάσταση
των
ανωτέρω
προτείνω
τα
παρακάτω
ώστε
να
αποδοθεί
ένας
επιπλέον
αποστρατευτικός
βαθμός
στους
Αξιωματικούς
προελεύσεως
ΕΜΘ
πτυχιούχους
ΑΕΙ:
Την
Τροποποίηση
του
άρθρου
3
του
ν.
3883/2010
ως
εξής:
1.
Η
υποπ.
6
της
παρ.
α
του
άρθρου
23
του
Ν.
3883/2010
αναριθμείται
σε
7.
Προστίθεται
υποπ.
6
στην
παρ.
α
ως
εξής:
«(6)
Λοχαγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας
πτυχιούχους
ΑΕΙ.».
2.
Η
υποπ.
8
αναριθμούνται
σε
9.
Προστίθεται
υποπ.
8
στην
παρ.
β
ως
εξής:
«(8)
Υποπλοίαρχος
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας
πτυχιούχους
ΑΕΙ»
3.
Η
υποπ.
8
αναριθμούνται
σε
9.
Προστίθεται
υποπ.
8
στην
παρ.
γ
ως
εξής:
«(8) Σμηναγός για τους εθελοντές μακράς θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι οι Μόνιμοι Αξιωματικοί προελεύσεως Ε.Μ.Θ. πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., αναμφισβήτητα με το μορφωτικό τους επίπεδο
ενισχύουν σε πλείστες θέσεις τις Ένοπλες Δυνάμεις (μεγιστοποιώντας το δίχως άλλο τα οφέλη για αυτές), είναι ηθικά θεμιτό, στα πλαίσια
της επιβράβευσης και ενθάρρυνσης της αριστείας, να υπάρξει πρόβλεψη τίμησης τους με την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντίστοιχων όπως έχει συμβεί με τους αξκούς εξ εθελοντών/ριών και τους αξκούς εκ ΑΣΣΥ, αντιμετωπίζοντας με δίκαιο και
ισότιμο τρόπο το εν λόγω προσωπικό προέλευσης ΕΜΘ.
Με εκτίμηση.
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
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Καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
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γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς.
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Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς



3 Μαρτίου 2022, 11:46 |

Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
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στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς.



3 Μαρτίου 2022, 11:25 |

Προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ.
ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό Ταξιάρχου και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχοι για
τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και Υπηρεσίας Εδάφους ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ». Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός Αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης
κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου,
χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός),
στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν
πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο
νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται,
στο
Στρατό
δια
νόμου
ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ.
β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη
που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν
υπάρχει
βέβαια
θέμα
τέτοιο)
αλλά
απεναντίας
το
εντείνει
διότι:
1. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ ή Υ.Ξ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην
απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο
ότι
νεότεροί
τους
βαθμολογικά
θα
γίνουν
ανώτεροι
χωρίς
υπαιτιότητα
δική
τους.
2. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων
τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο
έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που
υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός
υγιούς
ατόμου
ως
συνέπεια
της
πάθησής
τους.
3. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν Αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο
στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο Αξκός στο πεδίο της μάχης ή στο πολεμικό πλοίο άλλο τόσο σημαντικός είναι
και ο Αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και
μπορούν
να
καλυφθούν
άνετα
και
από
Αξκούς
ειδικής
κατάστασης.
4. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι
γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό
συνεπάγεται
ηθικά
και
οικονομικά.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία
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ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί
τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς.
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Καλώ τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία
Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων. Σύμφωνα, με τον ν.
3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται
από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα
του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος. Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010
με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και
ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και
αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς. Πλεον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν
κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
Επίσης, πλέον στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικές καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
ως προς την εξέλιξη. Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 ,ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό
στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα
ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές. Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής
σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο. Συνεπώς, προτείνεται στο νέο
υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.
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Κύριοι της Κυβέρνησης,
Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αλλαγή του υφιστάμενου Νόμου 3883/2010 εφ’ όσον έχω εισαχθεί με πανελλήνιες εξετάσεις στην ανώτατη
εκπαίδευση
(1992
ΣΤΥΑ
)
και απαιτεί έξτρα προσόντα για να γίνω Σμήναρχος.(πτυχίο ΑΕΙ ).
Ο Κύριος Υπουργός υποσχέθηκε εντός της Βουλής των Ελλήνων ότι θα υπάρξει λύση στο θέμα των ΑΣΣΥ 91 και 92 με άρση των αδικιών
του Νόμου.
Προτείνω τροποποίηση του αρθρου 23 ως εξής:Άρθρο 30 Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων
Στρατιωτικών
Ιερέων
και
–
Τροποποίηση
άρθρου
23
ν.
3883/2010
Η υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167), ως προς τον καταληκτικό βαθμό των αξιωματικών του Κοινού Σώματος
Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων τροποποιείται και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο
23
Καταληκτικοί
βαθμοί
Οι
καταληκτικοί
βαθμοί
των
Αξιωματικών
είναι
οι
εξής:
α.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΣΞ:
(1)
Στρατηγός,
για
τους
Αξιωματικούς
Όπλων.
(2)
Για
τους
Αξιωματικούς
Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού,
Γεωγραφικού
και
Έρευνας-Πληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Κτηνιάτρους Υγειονομικού και Νοσηλευτικής.
(γ)Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(3)
Συνταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
που:
(α)
Δεν
κρίνονται
κατάλληλοι
για
την
άσκηση
διοίκησης
μονάδας
εκστρατείας.
(β)
Προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
.
(γ)
Έχουν
καταταγεί
με
διαγωνισμό.(4)
Ταγματάρχης
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
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(5)
Υπολοχαγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
β.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
ΠΝ:
(1)
Ναύαρχος
για
τους
Μαχίμους
Αξιωματικούς.
(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ),
είτε
Διοικητές
Διοίκησης
Ναυτικής
Εκπαίδευσης
(ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς Αξιωματικούς, τους Αξιωματικούς Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
(4) α.Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
β.Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ .(6) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(7)
Ανθυποπλοίαρχος
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
γ.
Για
τους
Αξιωματικούς
της
ΠΑ:
(1)
Πτέραρχος
για
τους
Ιπταμένους
Αξιωματικούς.
(2)
Αντιπτέραρχος
για
τους
Μηχανικούς
Αξιωματικούς
(μόνο
ως
Γενικούς
Επιθεωρητές
ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς Αεράμυνας, Ιατρών, Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) α. Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας – Πληροφορικής.
β.
Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.
(5)
Αξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ
πτυχιούχους
ΑΕΙ.(6)
Επισμηναγός
για
τους
λοιπούς
Αξιωματικούς.
(7)
Υποσμηναγός
για
τους
εθελοντές
μακράς
θητείας.
δ.
Για
τους
Αξιωματικούς
των
ΚΣ:
(1)
Υποστράτηγος
για
τους
Αξιωματικούς
Νομικού
και
Οικονομικών
Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον
είναι
πτυχιούχοι
ΑΣΕΙ
ή
ΑΕΙ.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή
ΑΕΙ.
(4)
Ταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
Διοικητικούς
Στρατολογικού.
ε.
Για
τους
Αξιωματικούς
Ειδικών
Καταστάσεων
όλων
των
Κλάδων
των
ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για τους Αξιωματικούς:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Στρατού
Ξηράς
(ΣΠΣΞ).
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικού
Ναυτικού
(ΣΠΠΝ).
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ,
αποφοίτους
Σχολής
Πολέμου
Πολεμικής
Αεροπορίας
(ΣΠΠΑ).
(δ)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
των
ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι απόφοιτοι
με
βαθμό
χαμηλότερο
του
«λίαν
καλώς»:
(α)
Ελαφράς
Υπηρεσίας
του
ΣΞ.
(β)
Υπηρεσίας
Ξηράς
του
ΠΝ.
(γ)
Υπηρεσίας
Εδάφους
της
ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της
ΠΑ
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς
αποφοίτους
ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ
παραμένουν εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί
τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ, στη ΣΠΠΝ, στην
ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης
Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»
Σας ευχαριστώ για το διαδικτυακό βήμα
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Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
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Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Κύριε
Υφυπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι
ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό εκείνο του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου
και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη. Η ανωτέρω διαφοροποίηση στη σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών για λόγους υγείας δεν υφίσταται σε κανένα άλλο κλάδο ή τομέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανόμενου
όλων των δημοσίων υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Υπάρχει αμετάκλητη ανάγκη κατάργησης της περίπτωσης ε., του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,
που αφορά στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ, για να μην προκαλείται διαφορετική και άνιση αντιμετώπιση μεταξύ στελεχών των ΕΔ, η οποία δημιουργεί περιπτώσεις διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Eλλήνων πολιτών.
Επιπλέον, υφίσταται ακόμα μία άνιση μεταχείριση μεταξύ των στελεχών ΕΔ που αφορά σε Αξιωματικούς που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, καθώς και οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον
καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια των παραπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν
τη
σταδιοδρομία
τους
με
πολύ
υποδεέστερο
καταληκτικό
βαθμό.
Μαζί με αυτά, προκαλείται καταστρατήγηση της βαθμολογικής ιεραρχίας από το γεγονός ότι οι Αξ/κοι προέλευσης ΑΣΣΥ, οι οποίοι ανήκουν στις ειδικές καταστάσεις, «προσπερνιούνται» βαθμολογικά από νεότερους Αξ/κους, όχι λόγω κρίσεως των σταδιοδρομικών τους
προσόντων και ικανοτήτων, αλλά με κριτήριο την υπαγωγή τους ως ειδική κατηγορία για κάποιο ζήτημα υγείας. Ομοίως, δεν θα έπρεπε
να υπόκεινται σε διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη οι Αξ/κοι ΕΜΘ που εντάσσονται στις ειδικές καταστάσεις, σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους
τους
Αξ/κους
ΕΜΘ.
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Επίσης, ο ορισθέντας ως καταληκτικός βαθμός για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, εξισώνει αυτούς με τους Αξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό Εθελοντές Μακράς
Θητείας (Ε.Μ.Θ), λόγω ότι τους επιβάλει κοινό καταληκτικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί με διαφορετικό επίπεδο σπουδών. Το γεγονός αυτό επιφέρει καταστρατήγηση της αναγνώρισης του πτυχίου ΑΣΣΥ και βρίσκεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις αναγνώρισης
ακαδημαϊκών
τίτλων
σπουδών
στον
δημόσιο
τομέα.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010, ν.4387/2016, ν.4670/2020) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα παίρνουν τον καταληκτικό
βαθμό τους στα 28 έτη υπηρεσίας τους και θα παραμένουν βαθμολογικά στάσιμοι για τα επόμενα 12 έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των
συνταξιοδοτικών
ετών
τους.
Τέλος, από τα 32 έτη σταδιοδρομίας τους και μέχρι τα 40 έτη συμπλήρωση της υπηρεσίας τους δεν θα υπάρχει καμία οικονομική αύξηση.
Τονίζεται η εν λόγω σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 για τα ανωτέρω στελέχη,
γεγονός που δεν υπήρχε στη προγενέστερη νομοθεσία. Επιπλέον, με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016), ο καθορισμός των συντάξεων κύριας και επικουρικής καθορίζεται σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, θα δημιουργείται και
στον συντάξιμο βίο μία κατάφορη παραβίαση έναντι των συναδέλφων τους που είχαν καταταγεί στην ίδια παραγωγική Σχολή και έχουν
προσφέρει
τα
ίδια
έτη
υπηρεσίας.
Για αυτό προτείνεται η κατάργηση των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση
της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι
προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους
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Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Κύριε
Υφυπουργέ,
Πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων, για αυτό προτείνεται η κατάργηση
των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και τροποποίηση της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του
Ν.3883/2010 διότι δύναται και είναι αναγκαίο οι προελεύσεως ΑΣΕΙ να λαμβάνουν τον καταληκτικό βαθμό ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ και αντίστοιχοι
για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους και οι προελεύσεως ΑΣΣΥ να έχουν
καταληκτικό βαθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και
Υπηρεσίας Εδάφους.Ειδικοτερα όταν οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων προελεύσεως ΕΜΘ λαμβάνουν τον μέγιστο καταληκτικό
βαθμο που προβλεπεται αυτό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων και προελεύσεως ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ λαμβάνουν τον μέγιστο
καταληκτικό βαθμο που προβλεπεται αυτό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων,χωρίς καμία βαθμολογική απώλεια στην σταδιοδρομία
τους.
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Κύριε
Υπουργέ
Το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να εναρμονιστεί με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το οποίο πρόσφατα (Οκτ.21) αποφάσισε
ότι
:
» Οι Αξιωματικοί ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων υφίστανται άνιση μεταχείριση, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας,
διότι είναι οι μόνοι που παραμένουν στάσιμοι στον βαθμό του Υπολοχαγού και δεν εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας των άλλων κατηγοριών.’’
Και
α.
β.

Στην
Την

κατάργηση
των
τροποποίηση

να
υποπαρ.
β΄
της
παρ.

και
ε΄

γ΄
της
παρ.
του
άρθρου

προβείτε
10
του
άρθρου
3
του
23
του
Ν.3883/2010

:
Ν.2439/1996.
ως
εξής:
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«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με την ευκαιρία τροποποίησης της υποπερ. 2 της περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν.3883/2010, ως προς τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων και του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εκτιμάται ότι θα πρέπει
να διορθωθεί και μια αδικία ετών, η οποία αφορά τους Αξιωματικούς των Σωμάτων, (Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου), του Στρατού Ξηράς προερχόμενους από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).
Ειδικότερα, για τους παραπάνω Αξιωματικούς των Σωμάτων, προβλέπεται ως καταληκτικός βαθμός αυτός του «Υποστρατήγου», ενώ για
τους Αξιωματικούς των όπλων, αποφοίτους του ίδιου ακαδημαϊκού ιδρύματος (ΣΣΕ), προβλέπεται ο βαθμός του «Στρατηγού».
Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος για τους αποφοίτους της Σχολής Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας και της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων
του
Πολεμικού
Ναυτικού,
προβλέπει
ως
καταληκτικό
βαθμό:
1. Του «Πτεράρχου» για τους Ιπταμένους και του «Αντιπτεράρχου» για τους Μηχανικούς, αποφοίτους της Σχολής Ικάρων.
2. Του «Ναυάρχου» για τους Μαχίμους και του «Αντιναυάρχου» για τους Μηχανικούς, αποφοίτους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ευνόητα ότι, ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών Σωμάτων, (Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών,
Υλικού Πολέμου), αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, πρέπει να τροποποιηθεί από το βαθμό του «Υποστρατήγου» στο
βαθμό του «Αντιστράτηγου», στα πλαίσια της ισονομίας, της διακλαδικότητας και της κοινής επαγγελματικής εξέλιξης.
Κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση της περ. α, του άρθρου 23 του ν.3883/2010, όπως παρακάτω:
α.
Για
τους
Αξιωματικούς
του
(1)
Στρατηγός,
για
τους
Αξιωματικούς
(2)
Για
τους
Αξιωματικούς
(α)
Αντιστράτηγος,
για
τους
Αξιωματικούς
Τεχνικού,
Εφοδιασμού
Μεταφορών
και
(β) Υποστράτηγος, για τους Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού, Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.



Υλικού

ΣΞ:
Όπλων.
Σωμάτων:
Πολέμου.
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Τη στιγμή που συνάδελφοι εξ εθελοντών ή και ΑΣΣΥ πριν ενταχθούν στο σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων φτάνουν έως τον βαθμό
του Τχη εν ενεργεία, όντας απόφοιτοι Λυκείου ή και Γυμνασίου, θα αποτελούσε τουλάχιστον μία ηθική ανταμοιβή η απονομή ενός
επιπλέον καταληκτικού βαθμού στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, εν αντιστοιχία με τους Αξκούς προελεύσεως
ΑΣΣΥ
κατόχους
πτυχίου,
ήτοι
η
απονομή
ενός
επιπλέον
αποστρατευτικού
βαθμού.
Στο πλαίσιο της ισονομίας, της τήρησης του Συντάγματος (Άρθρο 4 του Συντάγματος: «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» &
«οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»), της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης και επιβράβευσης της
αριστείας, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Άρθρο, ώστε να αποδοθεί στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους
πτυχίου ΑΕΙ, ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός:
1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
«(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».
2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
«(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
«(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
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Παρακαλώ την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να αποκαταστήσει την αδικία που βιώνουν οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ
Υπαξιωματικών) , οι οποίοι έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του
Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Αντίθετα, οι υπόλοιποι Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη.
Τα ανωτέρω στελέχη βιώνουν κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό ρατσισμό . Πλέον έγινε πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς
Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας
Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Επιπρόσθετα με το Ασφαλιστικό νόμο που ισχύει όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης
υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων ( ΑΣΣΥ), θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν
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στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση. Παράλληλα, δεν προβλέφθηκε στο νέο μισθολόγιο
των στρατιωτικών (ν.4472/2017) η εξέλιξη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές.
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Προτείνεται καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών νομικού, Οικονομικού και Οικονομικών επιθεωρητών να είναι αυτός του Ταξιάρχου
κατ’
αντιστοιχία
με
τους
οδοντιάτρους,
φραμακοποιούς,
κτηνιάτρους
κλπ
Επίσης καταληκτικός βαθμος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς και Δικαστικούς Γραμματείς αυτός του Συνταγματάρχη καθώς δεν απαιτείται
η προαγωγή τους ως ανωτατοι προερχόμενοι άλλωστε με διαγωνισμό ειναι άδικο για τους Αξκούς τηε ΣΣΑΣ οδοντιάτρους, φραμακοποιούς,
κτηνιάτρους
αυτή
η
εξομοίωση.
Επίσης οι αξκοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ θα πρεπει ο καταληκτικός τους βαθμός να είναι αυτός του Αντισυνταγματάρχη ε.ε για όσους
έχουν πτυχίο ΑΕΙ και έχουν αποφοιτήσει από την ΑΔΙΣΠΟ προαγόμενοι στο βαθμό του Συνταγματάρχη ε.α με την προϋπόθεση ότι εχουν
διοικήσει Μόναδα εκστρατείας στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, και Αντισυνταγματάρχη ε.α για όσους δεν έχουν πτυχιο ΑΕΙ και ΑΔΙΣΠΟ, χωρίς να μπορούν να διοικήσουν Μονάδα εκστρατείας.
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Καλώ τον ΥΕΘΑ να μεριμνήσει για την σταδιοδρομική εξέλιξη τον Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων προερχόμενων απο τους Υπαξιωματικούς (ΑΣΣΥ). Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό
ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με
αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
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Το άρθρο των καταληκτικών βαθμών δεν επιλύει και διατηρεί την αδικία που υφίστανται οι ΕΜΘ πτυχιούχοι ΑΕΙ, σε σχέση με τους ΑΣΣΥ
πτυχιούχους ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό κριτήριο αποτελεί ένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν το οποίο η Υπηρεσία οφείλει να αναγνωρίζει σε
όλους
τους
Αξιωματικούς
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικοί
και
όχι
κατά
περίπτωση.
Στο πλαίσιο της ισονομίας, της τήρησης του Συντάγματος (Άρθρο 4 του Συντάγματος: «όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» &
«οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»), της εμπέδωσης του κλίματος δικαιοσύνης και επιβράβευσης της
αριστείας, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Άρθρο, ώστε να αποδοθεί στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ κατόχους
πτυχίου ΑΕΙ, ένας επιπλέον αποστρατευτικός βαθμός:
1. Η υποπ. 6 της παρ. α του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 7. Προστίθεται υποπ. 6 στην παρ. α ως εξής:
«(6) Λοχαγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ.».
2. Η υποπ. 8 της παρ. β του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. β ως εξής:
«(8) Υποπλοίαρχος για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»
3. Η υποπ. 8 της παρ. γ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010 αναριθμείται σε 9. Προστίθεται υποπ. 8 στην παρ. γ ως εξής:
«(8) Σμηναγός για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους ΑΕΙ»



3 Μαρτίου 2022, 21:04 |

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 28 Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου
21
ν.
2439/1996.
«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



2 Μαρτίου 2022, 22:01 |

Στην προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 3883/2010, στις παραγράφους 6α και 7α, όπου αναφέρεται «35 έτη πραγματικής
συντάξιμης υπηρεσίας», έχω την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει «40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας», προκειμένου να υπάρχει
ταύτιση με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 [όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ο έτος της
ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης)] και με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (υπολογισμός της σύνταξης).



2 Μαρτίου 2022, 14:54 |

Στην προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 3883/2010, στις παραγράφους 6α και 7α, όπου αναφέρεται «35 έτη πραγματικής
συντάξιμης υπηρεσίας», έχω την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει «40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας», προκειμένου να υπάρχει
ταύτιση με τις διατάξεις του Ν. 3865/2010 [όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας ή το 60ο έτος της
ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης)] και με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (υπολογισμός της σύνταξης).



2 Μαρτίου 2022, 12:29 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
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τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:14 |

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:13

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:42

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:18

Τα υπο αναθεώρηση άρθρα του Ν.3883/2010, δεικνύουν ενα ανεξήγητο μένος του νομοθέτη ενάντια στον βαθμό του Συνταγματάρχη
και αντιστοίχων. Σε όλη την έκταση τους, ενω οι αξιωματικοί ομαδοποιούνται (σε ανώτατους-ανώτερους – κατώτερους), συνεχώς γίνεται
ειδική μνεία για «συνταγματάρχες και αντίστοιχοι».Για τα είδη των κρίσεων, προκύπτει το ερώτημα εαν έχουν καθοριστεί επακριβώς
ποια
είναι
τα
κριτήρια
που
λαμβάνονται
υπόψιν,
καθόσον
υπάρχουν
τεράστιες
ασάφειες:
Πχ
στην
κρίση
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.και στην κρίση Κρίση «Αποστρατευτέοι»:
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για
την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό.
Τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση περί εφησυχασμού,με την ίδια λογική μπορούν να επεκταθούν και σε ολους τους βαθμους,
κυρίως χαμηλότερους και συνήθως ΜΗ απόφοιτους Στρατιωτικών Σχολών. Αυτο το καταλαβαίνουν όσοι έχουν υπηρετησει σε Μονάδες
κσι δεν διάγουν όλο το στρατιωτικό βίο τους σε επιτελεια και θέσεις εξωτερικού. Ο νομοθέτης τι εικόνα έχει και ασχολειται επιλέκτικά
με το Βαθμό του συνταγματάρχη, που τον φέρουν απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, που να σημειωθεί ότι μπηκαν με τον
θεσμό
των
Πανελληνίων
Εξετάσεων
και
όχι
με
διαγωνισμούς;
Απορίας άξιον ειναι επίσης το ότι ο νομοθέτης δεν έχει θέμα από τη μία να δώσει παράταση και να βάλει ανώτατο όριο ηλκίας για τους
συνταγματάρχες και αντίστοιχους που υπάγονται στο Ν 2439/1996 τα 60 έτη, ενώ από την άλλη προβλέπει για τους υπαγόμενους στο Ν
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3883/2010 την αποστρατεία ακόμα και στην ηλικία των 49 ετών, με ασαφή κριτήρια.Επίσης τα υπο ανα θεώρηση άρθρα έχρονται σε
σύγκρουση με τον Ν.3865 /2010 (συνταξιοδοτικός) που στο άρθρο 20 αναφέρει στην παράγραφο 4:«4. Για τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και
θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της
ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει
σήμερα.β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται
στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.»Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και παρακαλώ για τη διόρθωση των παρα- πάνω αστοχιών



2 Μαρτίου 2022, 11:05

Τέτοιο μένος για τον βαθμό του Σχη κ μάλιστα προερχομένων από ΑΣΕΙ, πρωτη φορά βλέπω και εξανίσταμαι, όπως και πολλοί συνάδελφοι.
Δηλ.
1. Μένουν ως τα 60 τους τα γερόντια του ν.2439/96 και διώχνετε τους νέους με πανελλήνιες που υπάγονται στον ν3883/10!
2. Εφησυχασμός μάλλον υπάρχει στους εξ’υπαξιωματικών και λοιπών «εθελοντών» αξκών και όχι από ΑΣΕΙ. Όποιος υπηρετεί στο πεδίο
και
όχι
στο
επιτελείο,
ξέρει
καλά
τι
λέω!
3. όλοι οι έλληνες πολίτες (λόγω ΕΦΚΑ) θα συνταξιοδοτούνται στα 40 έτη και εμείς οι «παρίες» στα 37(μαζί με τα πλασματικά)?
Εφόσον θέλετε να απαλλαχτείτε από τους «εφησυχαστές», τότε μάλλον θα πρέπει κύριοι να ξαναδείτε τα πλάνα σας και ίσως να πρέπει
να διδαχτείτε κάτι από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του λοιπού δημόσιου τομέα (τράπεζες, ΔΕΗ,κλπ.). Δώστε λοιπόν δωρεάν τα
πλασματικά που υπολοίπονται και αποστρατεύστε τους «εφησυχαστές» όμορφα κ ωραία και φυσικά με πλήρη σύνταξη, αφού έτσι είναι
το
ηθικά
κ
νομικά
σωστό.
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
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H νομοθετηση στο άρθρο 31 του προτεινόμενου νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ν. 3883/10 σχετικά
με τη κρίση «Διατηρητέοι» (κρίση η οποία πλέον θα είναι ευμενής ) και συγκεκριμένα ως προς τη κρίση των Σχων με όριο τη συμπλήρωση
του 33ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού προτείνεται όπως επανεξεταστεί ως προς την αύξησή του τουλάχιστον μέχρι τη
συμπλήρωση του 35ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού δεδομένου ότι: • Η ρυθμιση αυτή για τους υπαγόμενους Σχες στο ν.
3883/10 που αφορά Αξκούς νέων γενεών είναι άδικη και δυσμενής σε σχέση με τη ρύθμιση αύξησης των ορίων ηλικίας κατάληψης
βαθμού από το 58ο στο 60ο για τους Σχες παλαιότερων γενεών Αξκων υπαγόμενων στο ν. 2439/96 λαμβανομένου υπόψη και των υφιστάμενων ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού που ισχύει για τους Αξκούς του Υγειονομικού Σώματος (63ο έτος ηλικίας) , των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν το οποίο απαιτεί 40 έτη συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας και των βιολογικών δυνατοτήτων των
γενεών με αποτέλεσμα να καθιστά ανενεργούς ως αποστρατευτέους ικανούς και έμπειρους Αξους στο βαθμό του Σχη σε ηλικία πενήντα
πέντε ετών ως επί το πλείστον ( 22 έτη αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές + 33 χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξκου = όριο ηλικίας
αποστρατείας κατά μεσο όρο τα 55 έτη.Η άνιση αυτή μεταχείριση στο βαθμό του Σχη δημιουργεί αδικία καθώς θα παρατηρείται παραμονή στις τάξεις του στρατεύματος αξιωματικών εώς και 7 χρόνια επιπλέον σε σχέση με ομοιόβαθμους αξιωματικούς με τους οποίους
έχουν μόλις ένα ή δύο χρόνια διαφορά και έχουν ήδη αδικηθεί τόσο με την υπαγωγή σε διαφορετικό νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών(ν. 3883/10 ) έχοντας αυξήσει την υφιστάμενη διαφορά αρχαιότητας όσο και με την παρούσα τροποποίηση με την οποία οδηγούνται
στην αποστρατεία παρά τη θέληση τους και μη έχοντας συμπληρώσει τα 40 χρόνια συνολικής παραμονής όπως είναι δικαίωμα τους.
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Άρθρο
31
Είδη
κρίσεων
–
Τροποποίηση
άρθρου
25
ν.
3883/2010
Προτείνονται
οι
παρακάτω
τροποποιήσεις:
«Άρθρο
25
Είδη
κρίσεων
2.
Κρίση
«Προακτέοι
κατ’
απόλυτο
εκλογή»:
Το
2.β)(3)
να
τροποποιηθεί
και
να
συμπληρωθεί
ως
εξής:
Αποφοίτηση από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας με βαθμό «Λίαν Καλώς», για τις ειδικότητες που
προβλέπεται
η
σχετική
δυνατότητα
φοίτησης
ως
προσόν
υπηρεσιακής
εξέλιξης.
3.
Κρίση
«Προακτέοι
κατ’
εκλογή»:
Το 3.β) να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως εξής:
Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, για τις ειδικότητες που προβλέπεται η
σχετική
δυνατότητα
φοίτησης
ως
προσόν
υπηρεσιακής
εξέλιξης.
(αιτιολόγηση: για τις κρίσεις προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή και κατ’ εκλογή είναι απολύτως λογικό να είναι απαραίτητη η επιτυχής
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αποφοίτηση και από τη ΣΕΘΑ στο πλαίσιο και της απαίτησης ευρείας και ποικίλης διοικητικής και επιτελικής εμπειρίας ως 2.β)(2) που
για
την
απόκτηση
της
σαφώς
και
θεωρείται
απαραίτητη
η
επιτυχής
αποφοίτηση
από
τη
ΣΕΘΑ)
5.
Κρίση
«Διατηρητέοι»:
Το
5β)
να
τροποποιηθεί
ως
εξής:
Διατηρητέοι κρίνονται οι παρακάτω Αξιωματικοί, εφόσον κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη συνεκτίμηση
των προσόντων τους, όπως προκύπτουν από τον ατομικό τους φάκελο, θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική ενάσκηση των
καθηκόντων
του
βαθμού
τους:
α)
ως
εχει
β) Οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων οι οποίοι αποδίδουν σε βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ στον κατεχόμενο
βαθμό, ενόσω δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) χρόνια συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού. Εφόσον το επιθυμούν αποστρατεύονται με αίτηση τους με την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται.
6.
Κρίση
«Διατηρητέοι
στον
αυτό
βαθμό»:
Το
6.
α)
να
τροποποιηθεί
ως
εξής:
α) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται οι Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει σαράντα (40) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και, …………………………………………………..για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους. Εφόσον το επιθυμούν αποστρατεύονται με αίτηση τους με την συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής
συντάξιμης
υπηρεσίας
και
συνταξιοδοτούνται.
7.
Κρίση
«Ευδοκίμως
τερματίσαντες
τη
σταδιοδρομία
τους»:
Τα
7.
α)
και
7.β)
να
τροποποιηθούν
και
να
συμπληρωθεί
ως
εξής:
α) Όσοι έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία σαράντα (40) ετών, καθώς και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον βαθμό
τους και δεν κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου αυτός προβλέπεται,
β) Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία σαράντα (40) ετών, έχουν αποδώσει
το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα. Τίθενται εφόσον το επιθυμούν
με αίτηση τους Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) μέχρι συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας του βαθμού τους.
(αιτιολόγηση: με την αύξηση των ετών υπηρεσίας Αξιωματικού κατά 2 και της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας κατά 5 εξασφαλίζεται
η παραμονή στον εργασιακό βίο μέχρι συμπληρώσεως του μεγίστου χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας και κατά ΕΦΚΑ και επίσης του ηλικιακού ορίου κατά περίπτωση χωρίς την απαίτηση αναγνώρισης/εξαγοράς πλασματικών ετών. Εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό
καθώς υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί Αξιωματικοί οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να γίνουν Ανώτατοι λόγω περιορισμένων θέσεων πλην
όμως είναι αποδοτικοί και επιθυμούν την παραμονή τους ανεξαρτήτως προαγωγής, όπως και αρκετοί οι οποίοι λόγω τυχαίων συμβάντων της ζωής και αστάθμητων παραγόντων αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες)
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Όσον αφορά την κατηγορία των Συνταγματαρχών, η οποία πλέον μνημονεύεται αυτοτελώς, οφείλεται να τονιστεί, ότι οι διατάξεις οι
οποίες τροποποιούνται (οι οποίες σημειωτέον δεν παρουσιάζονται συγκριτικά), ιδίως στο σημείο της κρίσης «ευδοκίμως τερματισάντων», επρόκειτο να εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στις επικείμενες κρίσεις των Συνταγμα-ταρχών του Μαρτίου 2022, του Ν.
3883/2010. Ευνόητο είναι οτι αίφνης, ουδέποτε θα εφαρμοσθούν αφού αντικαθίστανται, φυσικά προς ίδιον όφελος των κρινομένων.
Οι εν λόγω τροποποιούμενες διατάξεις δηλ. αφού, σύμφωνα και με την αρχική αιτιολογική έκθεση του ν. 3883/2010 έδωσαν το
δικαίωμα στα υπο κρίση στελέχη που συμπεριλαμβάνονται στους ήδη εκδοθέντες πίνακες κρίσεων, να συμπληρώσουν 35ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, κατά τρόπο υποχρεωτικό και μάλιστα στην ενεργό (όχι ΕΟΘ) υπηρεσία (συν την 5ετη πλασματική υπηρεσία
που προβλέπεται επιπλέον, συν 1 επιπλέον χρόνο παραμονής με άλλες διατάξεις = 41 χρόνια συντάξιμα), όπως και ήδη συμβαίνει, εν
τούτοις παρατείνουν και περαιτέρω την παραμονή τους στο Στράτευμα, κατά τουλάχιστον 2 επιπλέον έτη. (Συνολο : 43 ετη).
Τα παραπάνω, αντιθέτως, εισάγουν δυσμενή διάκριση και μεταχείριση, η οποία νομικά απαγορεύεται, στους ήδη υπηρετούντες και
νεώτερους από αυτούς Συνταγματάρχες, οι οποίοι τελούν σε όμοιες συνθήκες (κάμπτεται η αρχή της ισότητας), οι οποίοι σημειω-τέον
αποκτούν τον βαθμό του Σχη στο 27ο έτος υπηρεσίας και καλούνται άμεσα για κρίση από το έτος 2022 και κάθε επόμενο έτος, (έχοντας
ήδη κριθεί κατ’εκλογή στο βαθμό τους στον οποίον παραμένουν για 4ετια), με ενδεχόμενη την αποστρατεία τους με την κρίση «ευδοκίμως » , χωρίς πλέον την προϋπόθεση της συμπλήρωσης 35ετους συντάξιμης υπηρεσίας στην ενεργό υπηρεσία, αφού υφίσταται ρητή
παραδοχή οτι χαρακτηρίζεται ως δυσμενή κρίση για τις επικείμενες αποστρατείες, πριν τη συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής στρκής
υπηρεσίας.
Τροποποιεί συνεπώς τον 3883/2010 στο σημείο που προβλέπονταν υποχρεωτική αποστρατεία στους συμπληρώσαντες 35ετία(συντάξιμη πραγματική) ή 31 χρόνια Αξκού, για τις κρίσεις του έτους 2022, γιά όσους δεν προάγονται και τους διατηρεί μέχρι τα 33 χρόνια
Αξκού, μετακυλίοντας τις αποστρατείες στους νεώτερους Συνταγματάρχες και φυσικά καταργώντας/σπάζοντας την 35ετία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ,
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΘΕΙ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ Ή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ
ΤΟΥ
ΣΧΗ.
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H νομοθετηση στο άρθρο 31 του προτεινόμενου νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ν. 3883/10 σχετικά
με τη κρίση «Διατηρητέοι» (κρίση η οποία πλέον θα είναι ευμενής ) και συγκεκριμένα ως προς τη κρίση των Σχων με όριο τη συμπλήρωση
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του 33ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού προτείνεται όπως επανεξεταστεί ως προς την αύξησή του τουλάχιστον μέχρι τη
συμπλήρωση
του
35ου
χρόνου
συνολικής
υπηρεσίας
Αξιωματικού
δεδομένου
ότι:
• Η ρυθμιση αυτή για τους υπαγόμενους Σχες στο ν. 3883/10 που αφορά Αξκούς νέων γενεών είναι άδικη και δυσμενής σε σχέση με τη
ρύθμιση αύξησης των ορίων ηλικίας κατάληψης βαθμού από το 58ο στο 60ο για τους Σχες παλαιότερων γενεών Αξκων υπαγόμενων στο
ν. 2439/96 λαμβανομένου υπόψη και των υφιστάμενων ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού που ισχύει για τους Αξκούς του Υγειονομικού Σώματος (63ο έτος ηλικίας) , των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν το οποίο απαιτεί 40 έτη συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας και των βιολογικών δυνατοτήτων των γενεών με αποτέλεσμα να καθιστά ανενεργούς ως αποστρατευτέους ικανούς και έμπειρους
Αξους στο βαθμό του Σχη σε ηλικία πενήντα πέντε ετών ως επί το πλείστον ( 22 έτη αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές + 33 χρόνου
συνολικής υπηρεσίας Αξκου = όριο ηλικίας αποστρατείας κατά μεσο όρο τα 55 έτη.
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Τα υπο αναθεώρηση άρθρα του Ν.3883/2010, δεικνύουν ενα ανεξήγητο μένος του νομοθέτη ενάντια στον βαθμό του Συνταγματάρχη
και αντιστοίχων. Σε όλη την έκταση τους, ενω οι αξιωματικοί ομαδοποιούνται (σε ανώτατους-ανώτερους – κατώτερους), συνεχώς γίνεται
ειδική μνεία για «συνταγματάρχες και αντίστοιχοι».Για τα είδη των κρίσεων, προκύπτει το ερώτημα εαν έχουν καθοριστεί επακριβώς
ποια
είναι
τα
κριτήρια
που
λαμβάνονται
υπόψιν,
καθόσον
υπάρχουν
τεράστιες
ασάφειες:
Πχ
στην
κρίση
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.
και
στην
κρίση
Κρίση
«Αποστρατευτέοι»:
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για
την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό.
Τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση περί εφησυχασμού,με την ίδια λογική μπορούν να επεκταθούν και σε ολους τους βαθμους,
κυρίως χαμηλότερους και συνήθως ΜΗ απόφοιτους Στρατιωτικών Σχολών. Αυτο το καταλαβαίνουν όσοι έχουν υπηρετησει σε Μονάδες
κσι δεν διάγουν όλο το στρατιωτικό βίο τους σε επιτελεια και θέσεις εξωτερικού. Ο νομοθέτης τι εικόνα έχει και ασχολειται επιλέκτικά
με το Βαθμό του συνταγματάρχη, που τον φέρουν απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, που να σημειωθεί ότι μπηκαν με τον
θεσμό
των
Πανελληνίων
Εξετάσεων
και
όχι
με
διαγωνισμούς;
Απορίας άξιον ειναι επίσης το ότι ο νομοθέτης δεν έχει θέμα από τη μία να δώσει παράταση και να βάλει ανώτατο όριο ηλκίας για τους
συνταγματάρχες και αντίστοιχους που υπάγονται στο Ν 2439/1996 τα 60 έτη, ενώ από την άλλη προβλέπει για τους υπαγόμενους στο Ν
3883/2010 την αποστρατεία ακόμα και στην ηλικία των 49 ετών, με ασαφή κριτήρια.
Επίσης τα υπο ανα θεώρηση άρθρα έχρονται σε σύγκρουση με τον Ν.3865 /2010 (συνταξιοδοτικός) που στο άρθρο 20 αναφέρει στην
παράγραφο 4:
«4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει
το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:
α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.
β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο
άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.
γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.»
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και παρακαλώ για τη διόρθωση των παρα- πάνω αστοχιών
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H νομοθετηση στο άρθρο 31 του προτεινόμενου νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ν. 3883/10 σχετικά
με τη κρίση «Διατηρητέοι» (κρίση η οποία πλέον θα είναι ευμενής ) και συγκεκριμένα ως προς τη κρίση των Σχων με όριο τη συμπλήρωση
του 33ου χρόνου συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού προτείνεται όπως επανεξεταστεί ως προς την αύξησή του τουλάχιστον μέχρι τη
συμπλήρωση
του
35ου
χρόνου
συνολικής
υπηρεσίας
Αξιωματικού
δεδομένου
ότι:
• Η ρυθμιση αυτή για τους υπαγόμενους Σχες στο ν. 3883/10 που αφορά Αξκούς νέων γενεών είναι άδικη και δυσμενής σε σχέση με τη
ρύθμιση αύξησης των ορίων ηλικίας κατάληψης βαθμού από το 58ο στο 60ο για τους Σχες παλαιότερων γενεών Αξκων υπαγόμενων στο
ν. 2439/96 λαμβανομένου υπόψη και των υφιστάμενων ειδικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού που ισχύει για τους Αξκούς του Υγειονομικού Σώματος (63ο έτος ηλικίας) , των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν το οποίο απαιτεί 40 έτη συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας και των βιολογικών δυνατοτήτων των γενεών με αποτέλεσμα να καθιστά ανενεργούς ως αποστρατευτέους ικανούς και έμπειρους
Αξους στο βαθμό του Σχη σε ηλικία πενήντα πέντε ετών ως επί το πλείστον ( 22 έτη αποφοίτηση από τις παραγωγικές σχολές + 33 χρόνου
συνολικής υπηρεσίας Αξκου = όριο ηλικίας αποστρατείας κατά μεσο όρο τα 55 έτη.
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Άρθρο 25
Παρ. 2β)(3): Τροποποίηση σε:
«Αποφοίτηση από την Σχολή Εθνικής Άμυνας με βαθμό «Λίαν Καλώς», για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.»
Παρ. 3β): Τροποποίηση σε:
«Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την Σχολή Εθνικής Άμυνας, για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής εξέλιξης.»
Παρ. 7β): Τροποποίηση σε:
«Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας, έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους
και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.»
ΑΡΘΡΟ 32
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
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του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Τα υπο αναθεώρηση άρθρα του Ν.3883/2010, δεικνύουν ενα ανεξήγητο μένος του νομοθέτη ενάντια στον βαθμό του Συνταγματάρχη
και αντιστοίχων. Σε όλη την έκταση τους, ενω οι λοιποί αξιωματικοί ομαδοποιούνται (σε ανώτατους-ανώτερους – κατώτερους), συνεχώς
γίνεται ειδική μνεία για «συνταγματάρχες και αντίστοιχοι».Για τα είδη των κρίσεων, προκύπτει το ερώτημα εαν έχουν καθοριστεί επακριβώς ποια είναι τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψιν, καθόσον υπάρχουν τεράστιες ασάφειες:
Πχ
στην
κρίση
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω παραμονή τους στο στράτευμα.
και
στην
κρίση
Κρίση
«Αποστρατευτέοι»:
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για
την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό.
Aυτές οι ασάφειες,οπως ολοι καταλαβαινετε,αφήνουν περιθώρια για εκκαθαρίσεις «μη αρεστών» από κάποιους που θα βρεθούν σε
θέσεις (Στρατιωτικα Γραφεια ΥΕΘΑ,ΥΦΕΘΑ, ΓΓ. Επιτελικά Γραφεια Αρχηγων κτλ) που εχουν τη δυνατότητα δυστυχως να επηράζουν τις
κρίσεις.
Τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση περί εφησυχασμού,με την ίδια λογική μπορούν να επεκταθούν και σε ολους τους βαθμους,
κυρίως χαμηλότερους και συνήθως ΜΗ απόφοιτους Στρατιωτικών Σχολών. Αυτο το καταλαβαίνουν όσοι έχουν υπηρετησει σε Μονάδες
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κσι δεν διάγουν όλο το στρατιωτικό βίο τους σε επιτελεια και θέσεις εξωτερικού. Ο νομοθέτης τι εικόνα έχει και ασχολειται επιλέκτικά
με το Βαθμό του συνταγματάρχη, που τον φέρουν απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, που να σημειωθεί ότι μπηκαν με τον
θεσμό των Πανελληνίων Εξετάσεων και όχι με διαγωνισμούς;
Απορίας άξιον ειναι επίσης το ότι ο νομοθέτης δεν έχει θέμα από τη μία να δώσει παράταση και να βάλει ανώτατο όριο ηλκίας για τους
συνταγματάρχες και αντίστοιχους που υπάγονται στο Ν 2439/1996 τα 60 έτη, ενώ από την άλλη προβλέπει για τους υπαγόμενους στο Ν
3883/2010 την αποστρατεία ακόμα και στην ηλικία των 49 ετών, με ασαφή κριτήρια.Να σημειωθεί ότι ο Ν2439/1996 αφορά πολλους
συναδελφους που δεν μπηκαν με τον θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων,με ό,τι και να σημαινει αυτο…Επίσης οι υπαγόμενοι στον
Ν2439/1996 προαγόταν νωρίτερα απο αυτούς του 3883/2010,αυτό γιατι δεν λαμβάνεται υπόψιν,ενώ είναι ήδη πιο ευνοημένοι; δεν
είναι ολοι οι Έλληνες ίσοι απέναντι στον νόμο;
Επίσης τα υπο ανα θεώρηση άρθρα έρχονται σε σύγκρουση με τον Ν.3865 /2010 (συνταξιοδοτικός) που στο άρθρο 20 αναφέρει στην
παράγραφο 4:«4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται
στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν
συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), όπως
ισχύει σήμερα.γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του
νόμου
αυτού.»
Αν θυμάστε μέσα στην κρίση, υπήρχε μεγάλη αντίδραση από την κοινή γνώμη,γιατι οι Στρατιωτικοί επαιρναν σύνταξη σε μικρή ηλικία,κατι που το αντιμετώπισε ο Ν3865/2010, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας.Τωρα ο νομοθέτης θέλει να ξαναγυρισουμε πίσω?
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και παρακαλώ για τη διόρθωση των παραπάνω αστοχιών
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



1 Μαρτίου 2022, 21:50

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 21:18 |

Άρθρο
32
Κρίσεις
ανά
βαθμό
–
Τροποποίηση
άρθρου
31
ν.
3883/2010
Προτείνονται
οι
παρακάτω
τροποποιήσεις:
«Άρθρο
31
Κρίσεις
ανά
βαθμό
α)
Κατώτεροι
Αξιωματικοί:
Το
α)
(3)
να
τροποποιηθεί
και
να
συμπληρωθεί
ως
εξής:
«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: Τίθενται, εφόσον το επιθυμούν, Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας και ένα (1) μήνα προ της αποστρατείας τους προάγονται στον επόμενο βαθμό. Εφόσον το επιθυμούν παραμένουν μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου του βαθμού τους. Εφόσον δεν επιθυμούν να τεθούν ΕΟΘ, αποστρατεύονται άμεσα
με
τον
βαθμό
τους.
β)
Ανώτεροι
Αξιωματικοί
Το
βα)
να
τροποποιηθεί
ως
εξής:
βα) Ανώτεροι Αξιωματικοί, συμπεριλαμβανομένων και των Συνταγματαρχών και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων:
τα
(1)
έως
(4)
ως
έχουν.
Το
ββ)
να
διαγραφεί
καθώς
ενσωματώνεται
στο
βα)
Το
γ)
να
τροποποιηθεί
και
να
συμπληρωθεί
ως
εξής:
γ)
Ανώτατοι
Αξιωματικοί:
(1)
ως
έχει
(2) «Διατηρητέοι»: Παραμένουν στον βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με
τις
παρούσες
διατάξεις.
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(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: Υπό την επιφύλαξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται στο άρθρο 23 με την συμπλήρωση του χρόνου παραμονής στο βαθμό και εντός μηνός αποστρατεύονται.
(4)
ως
έχει
(αιτιολόγηση: με τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις αντιμετωπίζονται οι κρίσεις ανά βαθμό με ενιαίο τρόπο για όλου ενώ επιπλέον
εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα να τεθούν ΕΟΘ Συνταγματάρχες προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, δυνατότητα που δεν διαφαίνονταν και επιπλέον εξασφαλίζεται η παραμονή των ανωτάτων Αξιωματικών στο χρόνο παραμονής στο βαθμό προς εξισορρόπηση του χρόνου πραγματική συντάξιμης υπηρεσίας μεταξύ Συνταγματαρχών και Ταξιαρχών/Υποστρατήγων ώστε σε πιθανή αποστρατεία να μην υστερεί ένας
Ανώτατος Αξιωματικός έναντι ενός Συνταγματάρχη ο οποίος δεν προάχθηκε αλλά παρέμεινε διατηρητέος ή ΕΟΘ οι οποίοι σημειωτέον
μπορεί να είναι συμμαθητές μειώνοντας τις αποδοχές του Ανωτάτου ο οποίος ενδέχεται να αποστρατευτεί νωρίτερα έναντι του Συνταγματάρχη. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα πρόωρης αποστρατείας κατόπιν αιτήσεως για όσους συμπληρώσουν 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσιας).



1 Μαρτίου 2022, 16:58

«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»



1 Μαρτίου 2022, 08:28

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



28 Φεβρουαρίου 2022, 08:51

Για την επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ κατάταξης 1991 και 1992 θα γίνει κάποια ενέργεια;



26 Φεβρουαρίου 2022, 12:23

Για την αποκατάσταση των καταταγέντων ΑΣΣΥ τις χρονιές 1991 και 1992 θα γίνει κάποια ενέργεια?
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ΑΡΘΡΟ 33



3 Μαρτίου 2022, 15:24

Η διάταξη, όπως ανέφερα σε προηγούμενο σχόλιο, εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα κάλυψης υφιστάμενων μεγάλων κενών με διττό τρόπο.
Αρχικά, είναι άτοπο και δαπανηρό να ξαναγίνει διαγωνισμός μετά από 1-2 χρόνια, όταν υπάρχουν ήδη επιτυχόντες, όπως το Υπουργείο
τους έχει αξιολογήσει. Επιπλέον, η αρχική κάλυψη 15 θέσεων, προφανώς κρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και το Υπουργείο ότι δεν
αρκεί για να καλύψει επαρκώς το πραγματικό και υφιστάμενο κενό οργανικών θέσεων και σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται τα
επόμενα τρία χρόνια να καλύψει και άλλες θέσεις από τις 28, για αυτές θα λάβει από την λίστα επιτυχόντων. Είναι καθαρά τεχνική η
διάταξη, σε σωστή κατεύθυνση και επαναλαμβάνει την λογική πλήρωσης θέσεων από άτομα που έχουν κριθεί ως ικανά για την κάλυψη
των αναγκών, χωρίς να αυξηθεί το κόστος (Ειρηνοδίκες, Στρατοδίκες, Λιμενικό κλπ). Η αντίθεση σε τέτοιες διατάξεις εξορθολογισμού
δαπανών από τη διενέργεια διαγωνισμού για ένα τέτοιο μικρό χρονικό διάστημα, δείχνει άλλες προθέσεις, άλλων εποχών.



3 Μαρτίου 2022, 12:17

Πολύ ορθή η διάταξη παράτασης του πίνακα επιτυχόντων για τόσο εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς πρόκειται για άξια και ικανά άτομα
που πέρασαν όλα τα στάδια του διαγωνισμού επιτυχώς. Η παράταση του παρόντος πίνακα τυχγάνει αναλογικής εφαρμογής και άλλων
προκηρύξεων (πχ στρατιωτικών δικαστών, λιμενικών κλπ), όπου η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων έγινε από τον πίνακα ήδη επιτυχόντων
και όχι με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο και το κόστος διενέργειας νέου διαγωνισμού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.



3 Μαρτίου 2022, 10:53

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 01:16
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Εάν πραγματοποιηθεί η πλήρωση των υπόλοιπων 28 κενών οργανικών θέσεων των ΣΔΓ από τον πίνακα επιτυχόντων, το σώμα θα στελεχωθεί από 44 νέους ανθυπολοχαγούς, 0 υπολοχαγούς, 0 λοχαγούς. Είναι επιτακτική η ανάγκη τακτικής προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού και όχι η βεβιασμένη επιλογή των στελεχών του, διότι αυτό το χάσμα μεταξύ σειρών θα διαιωνιστεί, αφού έχοντας 44(!) ανθυπολοχαγούς, δεν πρόκειται να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για τα επόμενα τουλάχιστον 3 έτη. Αυτό μπορεί να στηριχθεί και στο
γεγονός ότι ο τελευταίος διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε 13 χρόνια πριν!



3 Μαρτίου 2022, 00:56

-Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε μόνο για 15 θέσεις, ενώ τα κενά ήταν γνωστό κατα την προκήρυξη του διαγωνισμού, ότι ήταν πολύ
περισσότερα. Γιατί λοιπόν τότε δεν ζητήθηκαν περισσότερες θέσεις για κάλυψη των κενών; Μήπως γιατί τώρα οι επιλαχόντες είναι
γνωστοί
και
πρέπει
να
βολευτούν;
-Και
γιατί
θα
πρέπει
να
διοριστούν
επιλαχόντες
με
κατώτερες
βαθμολογίες;
-Η παράταση για 3 χρόνια αδικεί και όσους θα καταληφθούν από το όριο ηλικίας και δεν θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνισθούν σε
επόμενο
διαγωνισμό.
-Επιπλέον κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του Π.Δ. 115/2013 «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την κατάταξη μονίμων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων» ορίζεται: «Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση για κατάταξη επιτυχόντων πέρα από τον αριθμό που καθορίστηκε με την εγκύκλιο διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και η τροποποίηση του αριθμού αυτού μετά τη λήξη της
προθεσμίας
υποβολής
των
δικαιολογητικών
για
συμμετοχή
στο
διαγωνισμό».
-Θα μπορούσε να περιληφθεί η διάταξη για παράταση ισχύος των πινάκων στον επόμενο διαγωνισμό για να μην προκαλούνται εύλογα
τα ανωτέρω ερωτήματα.



2 Μαρτίου 2022, 19:56

Η παράταση του πίνακα επιτυχόντων αλλά επί της ουσίας αποτυχόντων, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά από τόσο μεγάλο
χρονικό από την διενέργεια του διαγωνισμού, προκαλεί μύχιες σκέψεις ως προς την σκοπιμότητα της διατάξεως. Εφόσον κριθεί επιβεβλημένη η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, θα πρέπει να γίνει με την διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισμού όπως προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις του ΠΔ και να δοθεί η ευκαιρία να λάβουν μέρος και νέοι υποψήφιοι που έχουν και αυτοί όνειρα επαγγελματικής
αποκατάστασης.



2 Μαρτίου 2022, 12:12

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
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κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:02

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:51

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
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πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:05

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



2 Μαρτίου 2022, 12:34

Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλε-
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σμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.



1 Μαρτίου 2022, 12:04

Είναι ορθή η ρύθμιση και ακολουθεί αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τους Ειρηνοδίκες ή τους Στρατιωτικούς Δικαστές και
επιβραβεύει τους υποψηφίους που πέτυχαν μέσα σε εύλογο χρόνο 2-3 ετών, ενώ μειώνει και το κόστος από τη μη διενέργεια νέου
διαγωνισμού τόσο σύντομα.



1 Μαρτίου 2022, 12:22

Η παράταση ενός πίνακα επιτυχόντων είναι ορθή, όπως έρχεται με το ν/σ και για αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα 2-3 ετών. Αντίστοιχες
ρυθμίσεις έχουν γίνει και σε άλλους διαγωνισμούς, όπως στους Ειρηνοδίκες ή σε στρατιωτικούς Δικαστές και δεν αδικούν κάποιον,
αντίθετα επιβραβεύουν αυτούς που πέτυχαν στις εξετάσεις.



27 Φεβρουαρίου 2022, 12:51

Να γίνεται διαγωνισμός όταν απαιτείται γιατί είναι άδικο για κάποιον που θέλει να μπει μετά από ένα με δύο χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 34
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2 Μαρτίου 2022, 11:34

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται



2 Μαρτίου 2022, 11:35

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 10:19

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 10:08

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
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Για άλλη μια φορα διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν
την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια
φορά) στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε
δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 10:42

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ και 30 και πλέον μήνες, που δεν είναι άλλο από την αδιαφορία σας σε θέματα ιεραρχίας,
θέματα τα οποία βιώνουν τα στελέχη σας σε όλες τις υπηρεσίες και στα τρία σώματα. Οι συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 32 του
ν.4609/19, μπορεί σε σας και στους συμβούλους σας να φαντάζουν αμελητέες, αλλά καιρός είναι πια να καταλάβετε ότι πληγώνουν και
καταρρακώνουν
την
αξιοπρέπεια
των
στελεχών
σας.
Πότε επιτέλους έχετε σκοπό να επιδείξετε το στοιχειώδες πολιτικό ήθος και να εφαρμόσετε τις ίδιες σας τις δεσμεύσεις, να τιμήσετε
τους δικούς σας βαρυσήμαντους λόγους, λόγια και υποσχέσεις τα οποία σας οδήγησαν στους Κυβερνητικούς θώκους;;
Οριστική επίλυση εδώ και τώρα.



2 Μαρτίου 2022, 10:38

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 10:27

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 10:08

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με ιδιαίτερη έκπληξη και λύπη διαπιστώνουμε ότι, δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής
αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991, στο νομοσχέδιο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση και σκοπό
έχει
την
αποκατάσταση
αγκυλώσεων
σε
ζητήματα
σταδιοδρομικής
φύσεως
των
στελεχών
των
Ε.Δ.
Μάλιστα, εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών, ότι
είναι
επιθυμία
σας
η
πλήρης
αποκατάσταση
των
συγκεκριμένων
εκκρεμοτήτων.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο
για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991.
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2 Μαρτίου 2022, 10:51

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 10:29

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 10:11

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 09:02

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
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Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 09:36

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 09:14

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 09:36 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 09:30 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
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αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764
Τέλος, είναι κάτι για το οποίο έχετε δεσμευτεί εδώ και ενάμιση χρόνο τουλάχιστον.



(Άρθρο

150),

για

τους

ΑΣΣΥ

1990.

2 Μαρτίου 2022, 09:22 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 08:49 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 08:16 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται για μία ακόμη φορά, λύση στο
μείζον θέμα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ, καταταγέντων το 1991. Για για το θέμα αυτό, έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από
τον Νοέμβριο του 2020 και εντεύθεν ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απαντήσεις σας
σε επίκαιρες επερωτήσεις βουλευτών, είτε σε δηλώσεις σας μετά από συναντήσεις σας με βουλευτές ανά την επικράτεια.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν, σχετικό άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να σημειωθεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει
παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021, με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 08:56 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 07:30 |
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 07:21 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Κατόπιν 17 επερωτήσεων Βουλευτών ,από τον Απρ του 2018 έως και στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις,
σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει
πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο
εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και μετά, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων
το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
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Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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ΣΧΟΛΙΟ
Νο1
Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Αν ανατρέξουμε στα τελευταία τρία χρόνια με σκοπό να κάνουμε ένα σύντομο ιστορικό των τοποθετήσεων και δεσμεύσεων σας, σχετικά
με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991 θα δούμε ότι έχετε απαντήσει θετικά για το
θέμα σε περίπου 20 επερωτήσεις οι οποίες έχουν γίνει από πλήθος Βουλευτών όλων των κομμάτων. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα παρακάτω
Τον Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα
από τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Τον Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα
αφορά σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που
απασχολεί εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί
οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Τον Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του
κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να
πάμε το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που
έρχεται από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι,
προτιθέμεθα να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική
τους
εξέλιξη…»
Τον Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί
η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο
Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ κάντε πράξη την δέσμευση σας έστω και την τελευταία στιγμή με αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο
του 2021.
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1 Μαρτίου 2022, 22:25 |

κύριε
ΥΕΘΑ,
Διαπιστώνουμε με πικρία ότι παρόλο που κατατίθενται προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αρρυθμιών και αστοχιών του παρελθόντος για θέματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., για ακόμα μια φορά δεν εμπεριέχεται ρύθμιση στο
ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί σε ομιλίες
σας στη ΒτΕ, σε απάντηση ερωτήσεων βουλευτών. Αναμένουμε κ. Υπουργέ να κάνετε πράξη τα λεγομένας σας και έστω και τώρα να
προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το εν λόγω ζήτημα. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 !!!!!



1 Μαρτίου 2022, 22:28 |

κύριε
ΥΕΘΑ,
Σε απαντήσεις και τοποθετήσεις σας που έγιναν με αφορμή επερωτήσεις πλήθους Βουλευτών όλων των κομμάτων από το 2018 έως και
το 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι παρά τα λεγομένας σας στο Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο ζήτημα της βαθμολογικής
αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Θέμα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί και βεβαιώσει, από το βήμα στη ΒτΕ , ότι
θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του και ότι βρίσκεται στο στάδιο της υλοποιήσεις. Κύριε Υπουργέ, οι ΑΣΣΥ 1991 τον Οκτ του 2021
έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια υπηρεσίας, δυστυχώς παρήλθε το χρονικό περιθώριο στο οποίο η βαθμολογική τους αποκατάσταση θα
έπρεπε να γίνει χωρίς να δημιουργηθούν περεταίρω συνέπειες στην βαθμολογική τους εξέλιξη. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω
και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 με
όμοιο τρόπο (δανείζομαι τα δικά σας λόγια) με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 22:55 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
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Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



1 Μαρτίου 2022, 22:16 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 22:10 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε
για
την
αποκατάσταση
του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
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Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



1 Μαρτίου 2022, 21:45 |

ΣΧΟΛΙΟ
Νο1
Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
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εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με
ότι
αυτό
συνεπάγεται.
ΣΧΟΛΙΟ Νο2
Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
ΣΧΟΛΙΟ Νο3
Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Άρθρο
34
Μεταβατικές
διατάξεις
Προτείνεται να τροποποιηθεί ώστε να ισχύει από τους πίνακες κρίσεων του έτους 2023. Να γίνει ως εξής:
Οι πίνακες κρίσεων του άρθρου 21 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) για το έτος 2023 εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
(αιτιολόγηση: σε περίπτωση που δεν τεθεί μεταβατικό διάστημα 1 χρόνου τότε βρίσκονται σε δυσχερή θέση οι τάξεις ΣΣΕ 1992 και 1993
οι οποίες είναι στο μεταίχμιο των κρίσεων έναντι των προηγούμενων τάξεων ο οποίες κρίνονται με παλαιότερες διατάξεις και έχουν
προαχθεί σε Ανωτάτους ήδη καθώς θα κριθούν πλέον των 3 τάξεων Συνταγματαρχών και αντιστοίχων μαζί με τις παλαιότερες τάξεις να
υπερτερούν. Η Εφαρμογή από τους πίνακες κρίσεων του 2023 θα αμβλύνει τη δυσχέρεια καθώς θα περιορισθεί κατά πολύ ο αριθμός
των εναπομεινάντων Συνταγματαρχών και αντιστοίχων από τις παλιότερες τάξεις 91 και πιο πίσω.)
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
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εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί έστω και την τελευταία στιγμή αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των
ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με
ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, στη τελευταία δε άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς
ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ θερμά όπως συμπεριληφθεί, έστω
και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο
με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Το όριο ηλικίας στο βαθμό του Συνταγματάρχη να ισχύσει και για τους Συνταγματάρχες που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4494/2017.
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Στις προβλέψεις των διατάξεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (άρθρο 28) στα όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών για τα στελέχη
βαθμού Συνταγματάρχη που έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), στα πλαίσια της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, να συμπεριληφθούν και οι Αξιωματικοί που έχουν τεθεί ΕΟΘ με το άρθρο 1 του Ν.4494/2017 και για τους οποίους προβλέπεται χρονικό όριο
παραμονής τα πέντε έτη, ανεξαρτήτου ηλικίας.
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Επειδή σε κάθε περίπτωση πρόκειται για αιφνίδια μεταβολή του νομοθετικού καθεστώτος, το οποίο καταργεί επίσης αιφνίδια, τα ώριμα
δικαιώματα νεότερων Συνταγματαρχών, οι οποίοι κρίνονται με τη συμπλήρωσης 31 ετών στρκης υπηρεσίας (4 στο βαθμό), ώστε να συμπληρωθεί η 35ετια στην ενέργεια (πχ. το ετος 2023,24,25 κλπ.ανάλογα με την τάξη του καθενός) και επειδή οδηγεί σε πρόωρες αποστρατείες ( προ της 35ετίας), απαιτείται πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων » πχ. Οι υπηρετούντες Αξκοί βαθμού Σχη και αντιστοίχων
κατά την έναρξη ισχύος των παρόντων διατάξεων κρίνονται με τα παραπάνω ήδη κρίσεων (Διατηρητέου-Ευδοκίμως), με την συμπλήρωση στο βαθμό του χρόνου που απαιτούσαν οι προισχύουσες διαταξεις (4 στον βαθμό και 31 χρόνια στρκης υπηρεσίας)» . Ώστε να
αποτελεί γνήσια μεταβατική διάταξη κατά την έννοιά της , δηλ. της ανοχής ισχύος των ευμενέστερων ρυθμίσεων του προισχύσαντος
δικαίου.
‘Ή άλλως αναμόρφωση της διάταξης ως εξής: «Οι πίνακες κρίσεων του άρθρου 21 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) για το έτος 2022 όπως
εκδόθηκαν και οριστικοποιήθηκαν, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μόνο για τους ήδη αναφερόμενους σε αυτούς
αξκούς.» Καθώς η διατύπωσή της προσδίδει αναδρομικότητα στην έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, κατά παράβαση του κανόνα της
έναρξης ισχύος ενός νέου νόμου, ιδιαίτερα όταν συγκριτικά περιλαμβάνει δυσμενής διατάξεις.
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Είμαι αξκός βαθμού Συνταγματάρχη που υπάγομαι στις προβλέψεις του Νόμου 4494/2017 και έχω υποβάλει υπηρεσιακή αναφορά για
διατήρησή
μου
στην
ενεργό
υπηρεσία
για
2
ακόμη
έτη
μέχρι
την
ηλικία
των
60
ετών.
Προτείνω στο άρθρο 34 του σχεδίου Νόμου το οποίο αφορά μεταβατικές διατάξεις να συμπληρωθεί σχετική πρόβλεψη, προκειμένου
να υπαχθούν στις προβλέψεις του προς ψήφιση νόμου και οι Αξιωματικοί που υπάγονται στον Ν.4494/2017 (δική μου περίπτωση).
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Για ακόμα μια φορά το θέμα του προβαδίσματος αρχαιότητας των Μηχανικών της ΠΑ (αρθρο 36 του Νομου) δεν επιλύεται και η αυτονόητη εξομοιωσή τους με τους αντίστοιχους Μηχανικούς του ΠΝ και Οπλων του ΣΞ δεν περιλαμβάνεται στο παρον σχέδιο νόμου. Παραθέτω προς την κατεύθυνσή επίλυσης του θεματος της αρχαιότητας των Μηχανικών προτάσεις τροποποιήσεων αντιστοίχων παραγραφων
του αρθρου 36 α. Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως « 12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ
Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.» β. Τροποποίηση της παραγράφου 13 α και β του άρθρου 36 ως ακολούθως
: « α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ, οι Ιπτάμενοι και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών
ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ.. β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπταμενοι της ΠΑ
είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα , που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.»
γ. Τροποποίηση της παραγράφου 14 του άρθρου 36 ως ακολούθως « 14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και
Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους που
δεν προέρχονται από αυτά.» δ. Τροποποίηση της παραγράφου 15 του άρθρου 36 ως ακολούθως «15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ
των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά
επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του
ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της
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ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών.» ε. Τροποποίηση της παραγράφου 20 του άρθρου 36 ως ακολούθως «20. Η αρχαιότητα μεταξύ
ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.» Με την ελπίδα οτι θα αποκατασταθεί η αυτονόητη απαίτηση των
Μηχανικών της ΠΑ.
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Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
διαπιστώνεται ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, για αποκατάσταση της ιεραρχικής εξέλιξης των Αξιωματικών προέλευσης Α.Σ.Σ.Υ. καταταγέντων το έτος 1991, στο παρόν σχέδιο νόμου, δεν περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο. Έχει επαρκώς τεκμηριωθεί, από το βήμα της Βουλής,
τόσο από εσάς, όσο και από το σύνολο των κομμάτων, η ορθότητα του αιτήματος για την έγκαιρη εξάλειψη της στρέβλωσης, στη βαθμολογική εξέλιξη των εν λόγω Αξιωματικών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει, από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, το
χρονικό όριο προαγωγής τους, θεωρείται αναγκαία η άμεση προσθήκη του πολυαναμενόμενου άρθρου, στο υπό διαβούλευση σχέδιο
νόμου.
Με σεβασμό.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από πλήθος επερωτήσεων Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρίλιο του 2018 έως και την 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά
από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι
σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα μας, αυτό της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ
καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν,
ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
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Κύριε
Υπουργέ,
το
μεταίχμιο
για
τους
ΑΣΣΥ
1991,
δυστυχώς
παρήλθε
τον
Οκτ
του
2021.
Παρακαλώ λοιπόν όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ
1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά λύπης διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση, διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για μια
ακόμα φορά) στο φλέγον ζήτημα μας της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991.
Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση πλήθους επίκαιρων ερωτήσεων
συναδέλφων
σας
βουλευτών.
Αναμένουμε και ελπίζουμε κ. Υπουργέ πως θα αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν, άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω
αναφερθέν ζήτημα (ομοίως με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει
ήδη παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021, με ότι αυτό συνεπάγεται.
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2 Μαρτίου 2022, 12:31 |
Μόνιμος Σύνδεσμος
Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός σας εκπρόσωπος ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον για εμάς ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ
καταταγέντων
1991.
Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα της ΒτΕ, από τον Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε
για την αποκατάσταση του.
Κύριε
Υπουργέ,
το
μεταίχμιο
για
τους
ΑΣΣΥ
1991,
δυστυχώς
παρήλθε
τον
Οκτ
του
2021.
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 19:30 |

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
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Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 18:16 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 18:27 |

2
Μαρτίου
2022,
18:45|
ΓΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Μόνιμος
Σύνδεσμος
Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18
Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή,
διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020
και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον
Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού
προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για
τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 18:33 |

Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.



2 Μαρτίου 2022, 18:21 |

2 Μαρτίου 2022, Κωνσταντίνος ΣύνδεσμοςΑξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ
του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο
νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο
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φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε
τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 18:03 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 17:53 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 17:44 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 17:50 |

ΣύνδεσμοςΑξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία
στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε
αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής
αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το
Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο
150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 17:41 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κ. ΥΕΘΑ
Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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2 Μαρτίου 2022, 15:31 | ΧάρηςΜόνιμος ΣύνδεσμοςΑξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από
τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022)
ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε
τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.

804



2 Μαρτίου 2022, 16:08 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 15:29 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις, είτε σε ομιλίες σας στη ΒτΕ, είτε σε απάντηση επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
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Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε

κύριε

ΥΕΘΑ,

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 13:10 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
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τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
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Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:

808

« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
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4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Για πολλοστή φορά διαπιστώνω ότι στο παρών Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών εμπεριέχονται άρθρα του ΥΠΕΘΑ, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει πρόβλεψη που να επιλύει το μείζον ιεραρχικό πρόβλημα του άρθρου 32 του Ν.4609/2019, καθώς δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα, εφόσον προδήλως επενεργεί μεροληπτικά υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών (Εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και Εθελοντριών του Ν.705/1977), έναντι των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και παραθέτω ως σχόλιο τα ακόλουθα:
1. Η επίμαχη διάταξη έχει τροποποιήσει έμμεσα, κατά τρόπο καταχρηστικό, το ισχύον βαθμολογικό ανάπτυγμα, ανέτρεψε εκ νέου την
υφιστάμενη σειρά αρχαιότητας και ως εκ τούτου την ιεραρχία, συνιστώντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ, καθώς είναι απολύτως σαφές ότι ο νομοθέτης, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄), έχει προβλέψει ώστε οι μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες να μην προάγονται πριν τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής
του αμέσως αρχαιότερού τους, προς αποφυγή ανατροπών και διασάλευσης της αρχαιότητας και της ιεραρχίας στις ΕΔ, διότι συνιστά
μείζον ζήτημα ηθικής τάξης, εφόσον εξομοιώνονται αυθαίρετα διακριτές μεταξύ τους κατηγορίες προσωπικού τόσο ως προς την προέλευση,
όσο
και
ως
προς
τα
τυπικά
προσόντα.
2. Υπενθυμίζεται ότι, η ιεραρχική δομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία και την ομαλή
λειτουργία του στρατεύματος, ενώ παράλληλα, ανατρέπεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, αλλά και την
αρχή της ασφάλειας δικαίου, οι οποίες αν μη τι άλλο συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση, της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης για την
τήρηση της Αρχής της Αναλογικής Ισότητας, η οποία όπως διαφαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται σε
πράξη.
3. Ας μην λησμονούμε ότι η ΝΔ ως αντιπολίτευση, καταψήφισε το άρθρο 32 λόγω του ιεραρχικού προβλήματος που θα προκαλούσε
συντασσόμενη με την άποψη του ΓΕΕΘΑ (Φ.454/14/499182/Σ.2376/9-5-2017/ΓΕΕΘΑ/Β´ΚΛΑ∆ΟΣ/Β1). Κατά του άρθρου 32, τεκμηριωμένα αγόρευσαν από το βήμα της Βουλής οι βουλευτές του τότε τομέα άμυνας της ΝΔ κύριοι Δαβάκης και Καββαδάς, ενώ ο κύριος
Κικίλιας ως τότε επικεφαλής του τομέα Άμυνας της ΝΔ, δεσμεύτηκε ότι η ΝΔ ως κυβέρνηση θα καταργήσει ή θα διορθώσει όλα τα άρθρα
που δεν συμφωνεί όπως το συγκεκριμένο. Επισημαίνεται ότι, ακόμη και ο τότε εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κατά ψήφιση του ν.4609/19, Βουλευτής Δράμας κύριος Καραγιαννίδης, κλείνοντας την ομιλία του αναγνώρισε το πρόβλημα που δημιουργείται και κάλεσε μάλιστα τους
εκπροσώπους των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να βρεθεί λύση. Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από το
VIDEO
της
βουλής.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται όπως εισαχθεί στο παρόν Ν/Σ η εξής διάταξη σταδιοδρομικής φύσεως:
« Οι εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και για τους οποίους ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134),
κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ
του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους
αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των
αντίστοιχων
αποδοχών.»
Παρακαλώ για την άμεση επίλυση του προβλήματος διότι, αφενός έχει περάσει ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν 3 έτη) από
τη
δημιουργία
του,
αφετέρου
είναι
ζήτημα
αξιοκρατίας
και
τιμής
για
τους
απόφοιτους
ΑΣΣΥ.
Το σχόλιο αναρτάται στο άρθρο 28 του παρόντος Ν/Σ ως το μόνο που αναφέρεται σε τροποποίηση άρθρου του ν.2439/96.
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
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Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Όταν οι πίνακες κρίσεων των ΕΔ για το έτος 2022 έχουν ήδη εκδοθεί και οι κρίσεις προβλέπονται και είθισται να ξεκινήσουν το 1ο
δεκαήμερο του Μαρτίου, η πρόβλεψη εφαρμογής του Νόμου το 2022 με τέτοια σπουδή υποδηλώνει σκοπιμότητες και επέμβαση στις
κρίσεις. Οποιαδήποτε αλλαγή οφείλει και προτείνεται να εφαρμοστεί από το έτος 2023.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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2 Μαρτίου 2022, 11:21 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 11:41 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 11:12 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
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Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 11:30 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



3 Μαρτίου 2022, 11:36 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



3 Μαρτίου 2022, 11:20 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



3 Μαρτίου 2022, 10:09 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 10:11 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε
για
την
αποκατάσταση
του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



3 Μαρτίου 2022, 10:52 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 10:22 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 08:21 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
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Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 08:40 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
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πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 08:06 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 08:30 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
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τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 08:59 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 08:22 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
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Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 07:58 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ και 30 και πλέον μήνες, που δεν είναι άλλο από την αδιαφορία σας σε θέματα ιεραρχίας,
θέματα τα οποία βιώνουν τα στελέχη σας σε όλες τις υπηρεσίες και στα τρία σώματα. Οι συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 32 του
ν.4609/19, μπορεί σε σας και στους συμβούλους σας να φαντάζουν αμελητέες, αλλά καιρός είναι πια να καταλάβετε ότι πληγώνουν και
καταρρακώνουν
την
αξιοπρέπεια
των
στελεχών
σας.
Πότε επιτέλους έχετε σκοπό να επιδείξετε το στοιχειώδες πολιτικό ήθος και να εφαρμόσετε τις ίδιες σας τις δεσμεύσεις, να τιμήσετε
τους δικούς σας βαρυσήμαντους λόγους, λόγια και υποσχέσεις τα οποία σας οδήγησαν στους Κυβερνητικούς θώκους;;
Οριστική επίλυση εδώ και τώρα.



3 Μαρτίου 2022, 07:33 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ και 30 και πλέον μήνες, που δεν είναι άλλο από την αδιαφορία σας σε θέματα ιεραρχίας,
θέματα τα οποία βιώνουν τα στελέχη σας σε όλες τις υπηρεσίες και στα τρία σώματα. Οι συνέπειες της εφαρμογής του άρθρου 32 του
ν.4609/19, μπορεί σε σας και στους συμβούλους σας να φαντάζουν αμελητέες, αλλά καιρός είναι πια να καταλάβετε ότι πληγώνουν και
καταρρακώνουν
την
αξιοπρέπεια
των
στελεχών
σας.
Πότε επιτέλους έχετε σκοπό να επιδείξετε το στοιχειώδες πολιτικό ήθος και να εφαρμόσετε τις ίδιες σας τις δεσμεύσεις, να τιμήσετε
τους δικούς σας βαρυσήμαντους λόγους, λόγια και υποσχέσεις τα οποία σας οδήγησαν στους Κυβερνητικούς θώκους;;
Οριστική επίλυση εδώ και τώρα.



3 Μαρτίου 2022, 00:34 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 00:46 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
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Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
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κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας
παραθέτω
ένα
σύντομο
ιστορικό
τοποθετήσεων
–
δεσμεύσεων
σας,
αναφορικά
με
τη
Βαθμολογική
Αποκατάσταση
Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε
2019
(Συμπεράσματα
Διαβούλευσης):
«…Επ’
αυτών,
γνωρίζεται
σε
όσους
συμμετείχαν
στη
δημόσια
διαβούλευση
ότι
ορισμένα
από
τα
σχόλια
που
διατυπωθήκαν
και
αφορούν
στην
σταδιοδρομία
και
εξέλιξη
στελεχών
των
Ενόπλων
Δυνάμεων
θα
αποτελέσουν
αντικείμενο
επεξεργασίας,
προκειμένου
να
συμπεριληφθούν,
εφόσον
κριθεί
σκόπιμο,
σε
μελλοντική
νομοθετική
πρωτοβουλία
του
Υπουργείου»
Νοε
2020
(Ομιλία
σε
ΒτΕ):
«…η
επόμενη
προσπάθεια
πάνω
σε
ένα
παρεμφερές
(ίδια
είναι
η
λογική
που
το
διέπει)
πρόβλημα,
θα
αφορά
σε
αυτούς
που
κατετάγησαν
το
1991,
δεδομένου
ότι
αυτή
τη
στιγμή
υποφέρουν
από
την
ίδια
ακριβώς
στρέβλωση
μ’
αυτή
που
απασχολεί
εκείνους
στους
οποίους
αναφέρεται
η
σημερινή
ερώτηση
του
συναδέλφου,
για
την
οποία
λαμβάνεται
πρόνοια
ώστε
να
επιλυθεί
οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ
2020
(Ομιλία
σε
ΒτΕ):
«…Όσον
αφορά
σ’
αυτό
που
ρωτά
ο
κ.
Μπουκώρος,
έχω
πει
και
από
του
βήματος
στη
διαδικασία
του
κοινοβουλευτικού
ελέγχου
ότι
θα
υπάρξει
μέριμνα
και
για
την
Τάξη
ΑΣΣΥ
1991
σε
επόμενο
στάδιο
και
θα
δούμε
μέχρι
πού
μπορούμε
να
πάμε
το
όριο,
όπως
καταλαβαίνετε
είναι
και
στην
τάξη
του
1992.
Επομένως,
σήμερα
ήρθε
η
σειρά
να
ρυθμιστεί
μια
εκκρεμότητα
που
έρχεται
από
παλιά,
αυτή
που
αφορά
στην
Τάξη
του
1990.
Έχουμε
όμως
εκφράσει
τη
θετική
προδιάθεση
να
ρυθμίσουμε
και
τις
εκκρεμότητες
για
τις
υπόλοιπες
Τάξεις,
έτσι
ώστε
απλά
να
εξομοιωθεί
η
αντιμετώπιση
ομοίων
περιπτώσεων
σε
όλο
το
φάσμα.
Επομένως
ναι,
προτιθέμεθα
να
έρθουν.
Σήμερα
έπρεπε
να
νομοθετήσουμε
για
την
Τάξη
του
‘90,
δεδομένου
ότι
είναι
και
στο
μεταίχμιο
για
την
ιεραρχική
τους
εξέλιξη…»
Δεκ
2021
(Ερώτηση
Βουλευτή):
«Σε
απάντηση
της
σχετικής
Ερώτησης,
που
κατέθεσε
ο
Βουλευτής
κ.
Γεώργιος
Βλάχος
με
θέμα
«Βαθμολογική
Αποκατάσταση
Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991»,
σας
γνωρίζω
ότι
το
ζήτημα,
για
το
οποίο
έχει
δεσμευτεί
η
πολιτική
Ηγεσία
του
Υπουργείου
Εθνικής
Άμυνας,
πρόκειται
να
ρυθμιστεί
με
σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή
των
Ελλήνων,
με
την
έλευση
του
νέου
έτους.»
Παρακαλώ
όπως
συμπεριληφθεί
-έστω
και
την
τελευταία
στιγμήαντίστοιχο
άρθρο
για
την
επίλυση
του
βαθμολογικού
προβλήματος
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
έτος
1991,
δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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την
τελευταία
στιγμήαντίστοιχο
άρθρο
για
την
επίλυση
του
βαθμολογικού
προβλήματος
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
έτος
1991,
δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Σας
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Αποφοίτων
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«…Επ’

Εθνικής
Άμυνας,
δεσμεύσεων
σας,
αναφορικά
με
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
αυτών,
γνωρίζεται
σε
όσους
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συμμετείχαν
στη
δημόσια
διαβούλευση
ότι
ορισμένα
από
τα
σχόλια
που
διατυπωθήκαν
και
αφορούν
στην
σταδιοδρομία
και
εξέλιξη
στελεχών
των
Ενόπλων
Δυνάμεων
θα
αποτελέσουν
αντικείμενο
επεξεργασίας,
προκειμένου
να
συμπεριληφθούν,
εφόσον
κριθεί
σκόπιμο,
σε
μελλοντική
νομοθετική
πρωτοβουλία
του
Υπουργείου»
Νοε
2020
(Ομιλία
σε
ΒτΕ):
«…η
επόμενη
προσπάθεια
πάνω
σε
ένα
παρεμφερές
(ίδια
είναι
η
λογική
που
το
διέπει)
πρόβλημα,
θα
αφορά
σε
αυτούς
που
κατετάγησαν
το
1991,
δεδομένου
ότι
αυτή
τη
στιγμή
υποφέρουν
από
την
ίδια
ακριβώς
στρέβλωση
μ’
αυτή
που
απασχολεί
εκείνους
στους
οποίους
αναφέρεται
η
σημερινή
ερώτηση
του
συναδέλφου,
για
την
οποία
λαμβάνεται
πρόνοια
ώστε
να
επιλυθεί
οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ
2020
(Ομιλία
σε
ΒτΕ):
«…Όσον
αφορά
σ’
αυτό
που
ρωτά
ο
κ.
Μπουκώρος,
έχω
πει
και
από
του
βήματος
στη
διαδικασία
του
κοινοβουλευτικού
ελέγχου
ότι
θα
υπάρξει
μέριμνα
και
για
την
Τάξη
ΑΣΣΥ
1991
σε
επόμενο
στάδιο
και
θα
δούμε
μέχρι
πού
μπορούμε
να
πάμε
το
όριο,
όπως
καταλαβαίνετε
είναι
και
στην
τάξη
του
1992.
Επομένως,
σήμερα
ήρθε
η
σειρά
να
ρυθμιστεί
μια
εκκρεμότητα
που
έρχεται
από
παλιά,
αυτή
που
αφορά
στην
Τάξη
του
1990.
Έχουμε
όμως
εκφράσει
τη
θετική
προδιάθεση
να
ρυθμίσουμε
και
τις
εκκρεμότητες
για
τις
υπόλοιπες
Τάξεις,
έτσι
ώστε
απλά
να
εξομοιωθεί
η
αντιμετώπιση
ομοίων
περιπτώσεων
σε
όλο
το
φάσμα.
Επομένως
ναι,
προτιθέμεθα
να
έρθουν.
Σήμερα
έπρεπε
να
νομοθετήσουμε
για
την
Τάξη
του
‘90,
δεδομένου
ότι
είναι
και
στο
μεταίχμιο
για
την
ιεραρχική
τους
εξέλιξη…»
Δεκ
2021
(Ερώτηση
Βουλευτή):
«Σε
απάντηση
της
σχετικής
Ερώτησης,
που
κατέθεσε
ο
Βουλευτής
κ.
Γεώργιος
Βλάχος
με
θέμα
«Βαθμολογική
Αποκατάσταση
Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991»,
σας
γνωρίζω
ότι
το
ζήτημα,
για
το
οποίο
έχει
δεσμευτεί
η
πολιτική
Ηγεσία
του
Υπουργείου
Εθνικής
Άμυνας,
πρόκειται
να
ρυθμιστεί
με
σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή
των
Ελλήνων,
με
την
έλευση
του
νέου
έτους.»
Παρακαλώ
όπως
συμπεριληφθεί
-έστω
και
την
τελευταία
στιγμήαντίστοιχο
άρθρο
για
την
επίλυση
του
βαθμολογικού
προβλήματος
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
έτος
1991,
δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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θα
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το
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δεδομένου
ότι
αυτή
τη
στιγμή
υποφέρουν
από
την
ίδια
ακριβώς
στρέβλωση
μ’
αυτή
που
απασχολεί
εκείνους
στους
οποίους
αναφέρεται
η
σημερινή
ερώτηση
του
συναδέλφου,
για
την
οποία
λαμβάνεται
πρόνοια
ώστε
να
επιλυθεί
οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ
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σε
ΒτΕ):
«…Όσον
αφορά
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αυτό
που
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ο
κ.
Μπουκώρος,
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πει
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από
του
βήματος
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του
κοινοβουλευτικού
ελέγχου
ότι
θα
υπάρξει
μέριμνα
και
για
την
Τάξη
ΑΣΣΥ
1991
σε
επόμενο
στάδιο
και
θα
δούμε
μέχρι
πού
μπορούμε
να
πάμε
το
όριο,
όπως
καταλαβαίνετε
είναι
και
στην
τάξη
του
1992.
Επομένως,
σήμερα
ήρθε
η
σειρά
να
ρυθμιστεί
μια
εκκρεμότητα
που
έρχεται
από
παλιά,
αυτή
που
αφορά
στην
Τάξη
του
1990.
Έχουμε
όμως
εκφράσει
τη
θετική
προδιάθεση
να
ρυθμίσουμε
και
τις
εκκρεμότητες
για
τις
υπόλοιπες
Τάξεις,
έτσι
ώστε
απλά
να
εξομοιωθεί
η
αντιμετώπιση
ομοίων
περιπτώσεων
σε
όλο
το
φάσμα.
Επομένως
ναι,
προτιθέμεθα
να
έρθουν.
Σήμερα
έπρεπε
να
νομοθετήσουμε
για
την
Τάξη
του
‘90,
δεδομένου
ότι
είναι
και
στο
μεταίχμιο
για
την
ιεραρχική
τους
εξέλιξη…»
Δεκ
2021
(Ερώτηση
Βουλευτή):
«Σε
απάντηση
της
σχετικής
Ερώτησης,
που
κατέθεσε
ο
Βουλευτής
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Αξιωματικών
Αποφοίτων
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το
1991»,
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γνωρίζω
ότι
το
ζήτημα,
για
το
οποίο
έχει
δεσμευτεί
η
πολιτική
Ηγεσία
του
Υπουργείου
Εθνικής
Άμυνας,
πρόκειται
να
ρυθμιστεί
με
σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή
των
Ελλήνων,
με
την
έλευση
του
νέου
έτους.»
Παρακαλώ
όπως
συμπεριληφθεί
-έστω
και
την
τελευταία
στιγμήαντίστοιχο
άρθρο
για
την
επίλυση
του
βαθμολογικού
προβλήματος
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
έτος
1991,
δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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την
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θα
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βήματος
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διαδικασία
του
κοινοβουλευτικού
ελέγχου
ότι
θα
υπάρξει
μέριμνα
και
για
την
Τάξη
ΑΣΣΥ
1991
σε
επόμενο
στάδιο
και
θα
δούμε
μέχρι
πού
μπορούμε
να
πάμε
το
όριο,
όπως
καταλαβαίνετε
είναι
και
στην
τάξη
του
1992.
Επομένως,
σήμερα
ήρθε
η
σειρά
να
ρυθμιστεί
μια
εκκρεμότητα
που
έρχεται
από
παλιά,
αυτή
που
αφορά
στην
Τάξη
του
1990.
Έχουμε
όμως
εκφράσει
τη
θετική
προδιάθεση
να
ρυθμίσουμε
και
τις
εκκρεμότητες
για
τις
υπόλοιπες
Τάξεις,
έτσι
ώστε
απλά
να
εξομοιωθεί
η
αντιμετώπιση
ομοίων
περιπτώσεων
σε
όλο
το
φάσμα.
Επομένως
ναι,
προτιθέμεθα
να
έρθουν.
Σήμερα
έπρεπε
να
νομοθετήσουμε
για
την
Τάξη
του
‘90,
δεδομένου
ότι
είναι
και
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μεταίχμιο
για
την
ιεραρχική
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εξέλιξη…»
Δεκ
2021
(Ερώτηση
Βουλευτή):
«Σε
απάντηση
της
σχετικής
Ερώτησης,
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κατέθεσε
ο
Βουλευτής
κ.
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θέμα
«Βαθμολογική
Αποκατάσταση
Αξιωματικών
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καταταγέντων
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1991»,
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το
οποίο
έχει
δεσμευτεί
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πολιτική
Ηγεσία
του
Υπουργείου
Εθνικής
Άμυνας,
πρόκειται
να
ρυθμιστεί
με
σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή
των
Ελλήνων,
με
την
έλευση
του
νέου
έτους.»
Παρακαλώ
όπως
συμπεριληφθεί
-έστω
και
την
τελευταία
στιγμήαντίστοιχο
άρθρο
για
την
επίλυση
του
βαθμολογικού
προβλήματος
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
έτος
1991,
δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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διατυπωθήκαν
και
αφορούν
στην
σταδιοδρομία
και
εξέλιξη
στελεχών
των
Ενόπλων
Δυνάμεων
θα
αποτελέσουν
αντικείμενο
επεξεργασίας,
προκειμένου
να
συμπεριληφθούν,
εφόσον
κριθεί
σκόπιμο,
σε
μελλοντική
νομοθετική
πρωτοβουλία
του
Υπουργείου»
Νοε
2020
(Ομιλία
σε
ΒτΕ):
«…η
επόμενη
προσπάθεια
πάνω
σε
ένα
παρεμφερές
(ίδια
είναι
η
λογική
που
το
διέπει)
πρόβλημα,
θα
αφορά
σε
αυτούς
που
κατετάγησαν
το
1991,
δεδομένου
ότι
αυτή
τη
στιγμή
υποφέρουν
από
την
ίδια
ακριβώς
στρέβλωση
μ’
αυτή
που
απασχολεί
εκείνους
στους
οποίους
αναφέρεται
η
σημερινή
ερώτηση
του
συναδέλφου,
για
την
οποία
λαμβάνεται
πρόνοια
ώστε
να
επιλυθεί
οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ
2020
(Ομιλία
σε
ΒτΕ):
«…Όσον
αφορά
σ’
αυτό
που
ρωτά
ο
κ.
Μπουκώρος,
έχω
πει
και
από
του
βήματος
στη
διαδικασία
του
κοινοβουλευτικού
ελέγχου
ότι
θα
υπάρξει
μέριμνα
και
για
την
Τάξη
ΑΣΣΥ
1991
σε
επόμενο
στάδιο
και
θα
δούμε
μέχρι
πού
μπορούμε
να
πάμε
το
όριο,
όπως
καταλαβαίνετε
είναι
και
στην
τάξη
του
1992.
Επομένως,
σήμερα
ήρθε
η
σειρά
να
ρυθμιστεί
μια
εκκρεμότητα
που
έρχεται
από
παλιά,
αυτή
που
αφορά
στην
Τάξη
του
1990.
Έχουμε
όμως
εκφράσει
τη
θετική
προδιάθεση
να
ρυθμίσουμε
και
τις
εκκρεμότητες
για
τις
υπόλοιπες
Τάξεις,
έτσι
ώστε
απλά
να
εξομοιωθεί
η
αντιμετώπιση
ομοίων
περιπτώσεων
σε
όλο
το
φάσμα.
Επομένως
ναι,
προτιθέμεθα
να
έρθουν.
Σήμερα
έπρεπε
να
νομοθετήσουμε
για
την
Τάξη
του
‘90,
δεδομένου
ότι
είναι
και
στο
μεταίχμιο
για
την
ιεραρχική
τους
εξέλιξη…»
Δεκ
2021
(Ερώτηση
Βουλευτή):
«Σε
απάντηση
της
σχετικής
Ερώτησης,
που
κατέθεσε
ο
Βουλευτής
κ.
Γεώργιος
Βλάχος
με
θέμα
«Βαθμολογική
Αποκατάσταση
Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991»,
σας
γνωρίζω
ότι
το
ζήτημα,
για
το
οποίο
έχει
δεσμευτεί
η
πολιτική
Ηγεσία
του
Υπουργείου
Εθνικής
Άμυνας,
πρόκειται
να
ρυθμιστεί
με
σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή
των
Ελλήνων,
με
την
έλευση
του
νέου
έτους.»
Παρακαλώ
όπως
συμπεριληφθεί
-έστω
και
την
τελευταία
στιγμήαντίστοιχο
άρθρο
για
την
επίλυση
του
βαθμολογικού
προβλήματος
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
έτος
1991,
δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 23:30 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 23:46 |
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 23:19 |

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 23:34 |

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από

828

τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 23:35 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 23:58 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 22:06 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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2 Μαρτίου 2022, 22:40 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 21:13 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε
κ.
Υπουργέ
όπως
αναθεωρήσετε
και
τελικά
προσθέσετε
στο
παρόν
σ/ν
άρθρο
που
θα
επιλύει
το
ανωτέρω
αναφερθέν
πρόβλημα
(όμοιο
με
το
άρθρο
των
ΑΣΣΥ
1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό
συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 21:25 |

2 Μαρτίου 2022,21:45 Γάτος Κωνσταντίνος ΣύνδεσμοςΑξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων
από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ
2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση
στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε
τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



2 Μαρτίου 2022, 20:54 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
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πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 20:49 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
διαπιστώνεται ότι παρά τις διαβεβαιώσεις, για αποκατάσταση της ιεραρχικής εξέλιξης των Αξιωματικών προέλευσης Α.Σ.Σ.Υ. καταταγέντων το έτος 1991, στο παρόν σχέδιο νόμου, δεν περιλαμβάνεται σχετικό άρθρο. Έχει επαρκώς τεκμηριωθεί, από το βήμα της Βουλής,
τόσο από εσάς, όσο και από το σύνολο των κομμάτων, η ορθότητα του αιτήματος για την έγκαιρη εξάλειψη της στρέβλωσης, στη βαθμολογική εξέλιξη των εν λόγω Αξιωματικών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρέλθει, από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, το
χρονικό όριο προαγωγής τους, θεωρείται αναγκαία η άμεση προσθήκη του πολυαναμενώμενου άρθρου, στο υπό διαβούλευση σχέδιο
νόμου.
Με σεβασμό.



2 Μαρτίου 2022, 20:31 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 19:15 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



2 Μαρτίου 2022, 19:35 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
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το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 23:39 |

Οχι στην σφαγή ζώων χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθησία.



3 Μαρτίου 2022, 22:15 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ,
όπως προκύπτει από τα διαλαμβανόμενα στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, δεν εμπεριέχεται η βαθμολογική αποκατάσταση των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991, την οποία πολλάκις είχατε δεσμευτεί ο ίδιος ότι θα αποκαταστήσετε.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να υλοποιήσετε τη δέσμευσή σας και τη δέσμευση του κόμματός σας επ’ αυτού. Μην
αφήσετε αυτή την ευκαιρία να συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού
προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991.



3 Μαρτίου 2022, 22:32 |

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας με λύπη διαπιστώνουμε ότι ενώ έχετε δεσμευτεί για την αποκατάσταση των καταταγεντων ΑΣΣΥ
1991 δηλαδή τάξεως 1993 ώστε να επέλθει βαθμολογική και σταδιοδρομικη αποκατάσταση δεν εμπεριέχεται λύση στις προς ψήφιση
διαταξεις
που
έχουν
τεθεί
προς
διαβούλευση
Αναμένουμε να προσθέσετε άρθρο προς επίλυση του ανωτέρω προβληματος



3 Μαρτίου 2022, 22:41 |

Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας
με
λύπη
διαπιστώνουμε
ότι
ενώ
έχετε
δεσμευτεί
για
την αποκατάσταση της αδικίας των καταταγεντων ΑΣΣΥ 1991 δηλαδή τάξεως 1993 Αξιωματικών εξ Υπαξιωματικών ώστε να επέλθει
βαθμολογική και σταδιοδρομικη αποκατάσταση δεν εμπεριέχεται λύση στις προς ψήφιση διαταξεις που έχουν τεθεί προς διαβούλευση
Αναμένουμε να προσθέσετε άρθρο προς επίλυση του προβλήματος



3 Μαρτίου 2022, 21:51 |

Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και να τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθρο ώστε να απαγορεύει να συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες
κρίσεων Συνταγματάρχες που ανήκουν σε περισσότερες της μίας τάξης αποφοίτησης ΑΣΕΙ κατά την πρώτη κρίση τους με την συμπλήρωση του χρόνου παραμονής στο βαθμό (αιτιολόγηση: σε περίπτωση που δεν γίνει η παραπάνω πρόβλεψη στο 2023 δύο τάξεις Συνταγματαρχών η ΣΣΕ 92 και ΣΣΕ 93 θα συμπεριληφθούν μαζί στους πίνακες κρίσεων για πρώτη κρίση μαζί με τους εναπομείναντες προηγούμενων τάξεων γεγονός δυσμενές για την νεότερη τάξη)
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3 Μαρτίου 2022, 21:10 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 21:30 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με
λύπη
διαπιστώνουμε
ότι
παρόλο
που
κατατίθενται
για
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και
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που
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των
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κ.
Υπουργέ
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στο
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που
θα
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το
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με
το
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των
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το
μεταίχμιο
της
ιεραρχικής
εξέλιξης
των
ΑΣΣΥ
1991,
έχει
παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται



3 Μαρτίου 2022, 19:02 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 19:25 |

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας
Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση Αξκων ΑΣΣΥ 91 92 με τους ΑΣΣΥ 90 που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμίστηκαν με το Άρθρο 150
του ν 4764/20 στη βάση άρσης στρεβλώσεων του παρελθόντος.Καθως οι εν λόγω Αξκοι καταλαμβάνονται ιεραρχικά αδιαίρετα από το
ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους τους του 1990.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ):«…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020(Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
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το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 19:48 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕαπό το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991,δυστυχώς παρήλθετον Οκτ του 2021.Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
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Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.



3 Μαρτίου 2022, 17:03 |

Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε
για
την
αποκατάσταση
του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990
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Με την τροπολογία αυτή του νόμου επιλύεται το ακανθώδες και δυσεπίλυτο πρόβλημα της οριοθέτησης των οικισμών που είναι προϋφιστάμενοι του 1923, το οποίο κρατάει επί δεκαετίες σε ομηρία τους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός των οικισμών
αυτών. Είναι ουσιώδες να υπογραμμίσουμε ότι η προτεινόμενη τροπολογία δεν αφορά μόνο τους οικισμούς οι οποίοι έχουν εγκεκριμένα
όρια από τη διοίκηση. Αφορά και αυτούς για τους οποίους εκκρεμεί η τελική οριοθέτηση επί σειρά δεκαετιών από τη διοίκηση, ενώ
έχουν διαπιστωτική πράξη της Διοικήσεως ότι όντως ανήκουν στους προϋφιστάμενους οικισμούς προ του 1923 και έχει υποβληθεί πρόταση οριοθέτησης από τους οικείους ΟΤΑ. Ειδικά σε αυτή την τελευταία περίπτωση οικισμών, όπου οι σχετικές διοικητικές πράξεις της
τελικής οριοθέτησης παραμένουν σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα, η διοίκηση οφείλει να επισπεύσει τις όποιες διαδικασίες για την απαιτούμενη έγκριση των ορίων των οικισμών αυτών, ώστε να έχουν ισχύ και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διατάξεις των άρθρων
100, 101, 102, 103, 104, 105 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας του 1999. Διαφορετικά, για τις περιπτώσεις οικισμών της
δεύτερης περίπτωσης ”των άτυχων” όπως θα λέγαμε, ακόμη και η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών που επίκειται θα αποδειχθεί για μια άλλη φορά προβληματική και θα προκαλέσει σωρεία πολλών χιλιάδων ενστάσεων. Για πολλοστή φορά θα έχουν παρακαμφθεί πρωτύτερες αποφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του ΣΤΕ, καθώς και των σχετικών άρθρων (100-105) του παραπάνω κώδικα,
δημιουργώντας δάση και δημόσια περιουσία σε ιδιωτικές εκτάσεις και οικισμούς προ του 1923, οι οποίοι δεν τακτοποιήθηκαν ποτέ, με
ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως, αυτή η τροπολογία, επιτέλους, κινείται σύννομα, λύνει χρόνια προβλήματα και αποκαθιστά
άλυτα επί δεκαετίες πρακτικά θέματα για όλες τις πλευρές (ΟΤΑ, ιδιοκτήτες, Δημοσία Διοίκηση) και αποκαθιστά το περί δικαίου αίσθημα
ανάμεσα στους πολίτες και την Πολιτεία.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18
Φεβ 2022, καθώς και μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή,
διαπιστώνουμε με λύπη ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020
και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον
Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού
προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για
τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
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που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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«Αξιότιμε
κύριε
Υπουργέ,
Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των άρθρων-διατάξεων του ΥΠΕΘΑ που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε
ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση στο φλέγον ζήτημα της διασάλευσης της αρχαιότητας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν.4609/19, σε βάρος των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ.
Επειδή είμαστε ακράδαντα πεπεισμένοι ότι δεν ήταν και δεν είναι στις προθέσεις σας η άνιση μεταχείριση στις προαγωγές στελεχών
μέσης εκπαίδευσης μη στρατιωτικής σχολής, σε σχέση με στελέχη που είναι απόφοιτοι σχολής της Ανώτερης Βαθμίδας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
και
φυσικά
η
διαιώνιση
της
αδικίας
αυτής,
οδηγούμαστε
σε
αυτό
τον
σχολιασμό.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η τότε Αξιωματική Αντιπολίτευση (και νυν Κυβέρνηση), το 2019 είχε επισημάνει και καταψηφίσει
τη συγκεκριμένη διάταξη με την ίδια επιχειρηματολογία που σας έχουμε εκθέσει κατά καιρούς και δεσμεύτηκε για αποκατάσταση άμα
την
ανάληψη
της
εξουσίας.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ να υλοποιήσετε επί του παρόντος την προσωπική σας πολιτική δέσμευση για αποκατάσταση. Δέσμευση την
οποία θέσατε σε δεκάδες Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ή μη, από το βήμα της Βουλής.
Προσμένουμε να δώσετε τέλος στις επιπτώσεις της εφαρμογής του Άρθρου 32 του ν.4609/19 που βιώνουν τα στελέχη σας επί σειρά
ετών, στο τρέχον νομοθετικό έργο.»
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Παρακαλούμε για την ισότιμη αντιμετώπιση Αξκων ΑΣΣΥ 91 92 και 93 με τους ΑΣΣΥ 90 που πρόσφατα ευνοϊκά ρυθμιστικά με το Άρθρο
150 του ν 4764/20 στη βάση άρσης στρεβλωσεων του παρελθόντος.Καθως εν λόγω Αξκοι κατά λαμβάνονται ιεραρχικά αδιαιρετα από το
ίδιο πλαίσιο με τους συναδέλφους τους του έτους 1990
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
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πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Με
λύπη
διαπιστώνουμε
ότι
παρόλο
που
κατατίθενται
για
διαβούλευση
και
μετέπειτα
προς
ψήφιση
διατάξεις
που
επιχειρούν
την
αποκατάσταση
αγκυλώσεων
σε
ζητήματα
σταδιοδρομικής
φύσεως
των
στελεχών
των
Ε.Δ.,
δεν
εμπεριέχεται
λύση
(για
ακόμα
μια
φορά)
στο
φλέγον
ζήτημα
της
βαθμολογικής
αποκατάστασης
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
1991.
Ζήτημα
για
το
οποίο
εσείς
ο
ίδιος
έχετε
δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε
κ.
Υπουργέ
όπως
αναθεωρήσετε
και
τελικά
προσθέσετε
στο
παρόν
σ/ν
άρθρο
που
θα
επιλύει
το
ανωτέρω
αναφερθέν
πρόβλημα
(όμοιο
με
το
άρθρο
των
ΑΣΣΥ
1990).
Τέλος
να
τονιστεί
ότι
το
μεταίχμιο
της
ιεραρχικής
εξέλιξης
των
ΑΣΣΥ
1991,
έχει
παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Καλημέρα σε όλους, να υπενθυμίσω στους φίλους και συμμαθητές πώς σήμερα στις 23:30, λήγει η διαβούλευση του Ν/Σ , η έως τώρα
συμμετοχή μας μόνο ζωηρή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή σας .
Παρακαλώ
πολύ,
όλα
τα
σχόλια
στο
Μέρος
Δ,
Άρθρο
34
(Μεταβατικές
Διατάξεις)
http://www.opengov.gr/ypes/?p=8167
Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε
για
την
αποκατάσταση
του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990
Υ.Γ Μπορείτε με χρήση διαφορετικών e-mail να κάνετε πολλαπλές αναρτήσεις.
Ευχαριστώ
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ. Είμαι απόστρατος ΑΣΣΥ , υποστηριχτής της παράταξής σας, αλλά θλίβομαι βαθύτατα με τον εμπαιγμό των αποφοίτων ΑΣΣΥ του έτους 1991 για τους οποίους είχατε δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσετε το δίκαιο όπως το είχατε χαρακτηρίσει αίτημα και
μάλιστα άμεσα από το 2020. Κ. Υπουργέ, είστε ανακόλουθος των δεσμεύσεών σας Από το 2020 κάθε τρίμηνο το υπόσχεστε στους βουλευτές της παράταξής σας ότι θα γίνει «εντός μηνός» ,μετά εντός διμήνου, μετά ότι θα το βάλετε σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το
περασμένο καλοκαίρι, μετά ότι θα γίνει το φθινόπωρο, μετά το πήγατε χειμώνα, μετά Δεκέμβριο, μετά τέλος Ιανουαρίου και στην συνέχεια Φεβρουάριο. Τώρα φτάσαμε στον Μάρτιο και βλέπουμε αλλαγές στα άρθρα στους σχετικούς νόμους , αλλά αυτό το θέμα της
διόρθωσης της στρέβλωσης της τάξης του 1991 ΑΣΣΥ δεν είναι μέσα στο σχέδιο νόμου. Μέχρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΝΔ και
βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ κ. Μπουκώρος σε δελτίο τύπου που έδωσε στις 8-12-21 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε πως τon
διαβεβαιώσατε πως το θέμα της θεραπείας των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1991 είχε αποσταλεί και κατατεθεί στο γραφείο του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεωργίου Γεραπετρίτη για να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατίθετο εντός Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αποδείχθηκε
πως για μιά ακόμα φορά ήταν «άνθρακας ο θησαυρός» και τίποτε άλλο παρά υποσχέσεις και φρούδες ελπίδες.
Κ.Υπουργέ. Έστω και την τελευταία στιγμή αποκαταστείστε τους Αξιωματικούς απόφοιτους του 1991 και προσθέστε στο υπόψη νομοσχέδιο
την
δίκαιη
λύση
του
προβλήματός
τους.
με
εκτίμηση,
ένας
παλαιός
απόφοιτος
ΑΣΣΥ
Εμμανουήλ
Σταρόβας.
Ασμχος ε.α
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Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την
τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου
ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Προτείνω να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο Νόμου η επίλυση του θέματος των ΑΣΣΥ 1991 διότι σύμφωνα με την παρ. 26 του άρθρου
18 του Ν.4407/2016 οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ.445/74 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/77, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού και υπάχθηκαν για όλα τα θέματα ιεραρχικής και βαθμολογικής εξέλιξης στον
Ν.2439/1996, χωρίς να έχουν προαχθεί οι αρχαιότεροί τους Αξιωματικοί από ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούσαν ιεραρχικά ως νεότεροι
στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού. Επιπρόσθετα με παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/2019 δόθηκε και πάλι σαφές προβάδισμα στη βαθμολογική τους εξέλιξη σε σχέση με του αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι τέθηκαν ξανά νεότεροι ιεραρχικά και κατώτεροι
κατά βαθμό. Έτσι επηρεάστηκε η Ιεραρχία για όλους τους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1984 έως το έτος 1993.
Για να επιλυθούν οριστικά αυτές οι αδικίες κρίνεται απαραίτητο όπως οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΑΣΣΥ που υπάγονται ή θα υπαχθούν
στο Ν.2439/1996, να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη εξαιρούμενοι από την απαραίτητη
συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιρέθηκαν από τη συμπλήρωση του χρόνου διοίκησης οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του N.Δ.445/1974 οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 και οι
μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση η αποκατάσταση θα επέλθει σε βάθος πέντε (5) ετών και θα
είναι θεωρητική και όχι πραγματική.
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Αξιότιμε
κύριε
ΥΕΘΑ,
Μετά
από
17
επερωτήσεις
Βουλευτών
όλων
των
κομμάτων
από
τον
Απρ
του
2018
έως
και
την
τελευταία
στις
18
Φεβ
2022,
καθώς
και
μετά
από
3
δικαστικές διεκδικήσεις, σε
2
εκ
των
οποίων
(Δεκ
2022)
ο
νομικός
εκπρόσωπος
σας
ζήτησε
αναβολή,
διαπιστώνουμε
με
λύπη
ότι
σε
ακόμα
ένα
Ν/Σ
δεν
υπάρχει
πρόβλεψη
για
την
επίλυση
στο
φλέγον
ζήτημα
της
βαθμολογικής
αποκατάστασης
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
1991.
Ζήτημα
για
το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020
και εντεύθεν, ότι θα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε
Υπουργέ,
το
μεταίχμιο
για
τους
ΑΣΣΥ
1991,
δυστυχώς
παρήλθε
τον
Οκτ
του
2021.
Παρακαλώ
όπως
συμπεριληφθεί,
έστω
και
την
τελευταία
στιγμή,
αντίστοιχο
άρθρο
για
την
επίλυση
του
βαθμολογικού
προβλήματος
των
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
έτος
1991
όμοιο
με
αυτό
που
νομοθετήσατε
τον
Δεκ
του
2020
με
το
Ν.4764
(Άρθρο
150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Μετά από 17 επερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων από τον Απρ του 2018 έως και την τελευταία στις 18 Φεβ 2022, καθώς και
μετά από 3 δικαστικές διεκδικήσεις, σε 2 εκ των οποίων (Δεκ 2022) ο νομικός εκπρόσωπος σας ζήτησε αναβολή, διαπιστώνουμε με λύπη
ότι σε ακόμα ένα Ν/Σ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση στο φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί πολλάκις, από το βήμα στη ΒτΕ από το Νοε 2020 και εντεύθεν, ότι θα
μεριμνήσετε για την αποκατάσταση του.
Κύριε Υπουργέ, το μεταίχμιο για τους ΑΣΣΥ 1991, δυστυχώς παρήλθε τον Οκτ του 2021. Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί, έστω και την
τελευταία στιγμή, αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 όμοιο με
αυτό που νομοθετήσατε τον Δεκ του 2020 με το Ν.4764 (Άρθρο 150), για τους ΑΣΣΥ 1990.
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά στο Νομοσχέδιο που θα έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
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Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί έστω και την τελευταία στιγμή αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος των
ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021 με
ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 11:30 |

Αξιότιμε
κ.
Υπουργέ
Εθνικής
Άμυνας,
Σας παραθέτω ένα σύντομο ιστορικό τοποθετήσεων – δεσμεύσεων σας, αναφορικά με τη Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών
Αποφοίτων
ΑΣΣΥ
καταταγέντων
το
1991:
Νοε 2019 (Συμπεράσματα Διαβούλευσης): «…Επ’ αυτών, γνωρίζεται σε όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση ότι ορισμένα από
τα σχόλια που διατυπωθήκαν και αφορούν στην σταδιοδρομία και εξέλιξη στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου»
Νοε 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…η επόμενη προσπάθεια πάνω σε ένα παρεμφερές (ίδια είναι η λογική που το διέπει) πρόβλημα, θα αφορά
σε αυτούς που κατετάγησαν το 1991, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την ίδια ακριβώς στρέβλωση μ’ αυτή που απασχολεί
εκείνους στους οποίους αναφέρεται η σημερινή ερώτηση του συναδέλφου, για την οποία λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιλυθεί οριστικά
στο
Νομοσχέδιο
που
θα
έρθει…»
Δεκ 2020 (Ομιλία σε ΒτΕ): «…Όσον αφορά σ’ αυτό που ρωτά ο κ. Μπουκώρος, έχω πει και από του βήματος στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι θα υπάρξει μέριμνα και για την Τάξη ΑΣΣΥ 1991 σε επόμενο στάδιο και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να πάμε
το όριο, όπως καταλαβαίνετε είναι και στην τάξη του 1992. Επομένως, σήμερα ήρθε η σειρά να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που έρχεται
από παλιά, αυτή που αφορά στην Τάξη του 1990. Έχουμε όμως εκφράσει τη θετική προδιάθεση να ρυθμίσουμε και τις εκκρεμότητες για
τις υπόλοιπες Τάξεις, έτσι ώστε απλά να εξομοιωθεί η αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων σε όλο το φάσμα. Επομένως ναι, προτιθέμεθα
να έρθουν. Σήμερα έπρεπε να νομοθετήσουμε για την Τάξη του ‘90, δεδομένου ότι είναι και στο μεταίχμιο για την ιεραρχική τους εξέλιξη…»
Δεκ 2021 (Ερώτηση Βουλευτή): «Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Βαθμολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1991», σας γνωρίζω ότι το ζήτημα, για το οποίο έχει δεσμευτεί η
πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται να ρυθμιστεί με σχετική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί σε Σχέδιο Νόμου, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με την έλευση του νέου έτους.»
Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί -έστω και την τελευταία στιγμή- αντίστοιχο άρθρο για την επίλυση του βαθμολογικού προβλήματος
των ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991, δεδομένου ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής μας εξέλιξης έχει παρέλθει από τον Οκτώβριο του 2021
με ότι αυτό συνεπάγεται.



3 Μαρτίου 2022, 11:16 |

Αξιότιμε κύριε ΥΕΘΑ,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι παρόλο που κατατίθενται για διαβούλευση και μετέπειτα προς ψήφιση διατάξεις που επιχειρούν την αποκατάσταση αγκυλώσεων σε ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως των στελεχών των Ε.Δ., δεν εμπεριέχεται λύση (για ακόμα μια φορά) στο
φλέγον ζήτημα της βαθμολογικής αποκατάστασης των ΑΣΣΥ καταταγέντων 1991. Ζήτημα για το οποίο εσείς ο ίδιος έχετε δεσμευτεί
πολλάκις,
είτε
σε
ομιλίες
σας
στη
ΒτΕ,
είτε
σε
απάντηση
επίκαιρων
ερωτήσεων
βουλευτών.
Αναμένουμε κ. Υπουργέ όπως αναθεωρήσετε και τελικά προσθέσετε στο παρόν σ/ν άρθρο που θα επιλύει το ανωτέρω αναφερθέν πρόβλημα (όμοιο με το άρθρο των ΑΣΣΥ 1990). Τέλος να τονιστεί ότι το μεταίχμιο της ιεραρχικής εξέλιξης των ΑΣΣΥ 1991, έχει παρέλθει από
τον Οκτώβριο του 2021 με ότι αυτό συνεπάγεται.
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 45 Σ.

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Δεν υφίσταται.

Δεν υφίσταται.


Κανονισμός

Δεν υφίσταται.


Οδηγία

Δεν υφίσταται.

26.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών


Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

Δεν υφίσταται.

Δεν υφίσταται.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

27.

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)

Δεν υφίσταται.
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28.

Δεν υφίσταται.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Δεν υφίσταται.

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δεν υφίσταται.

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Δεν υφίσταται.

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 53
Όρια ηλικίας αποστρατείας αξιωματικών Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 21 ν. 2439/1996
Παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 :
1. Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 (Α΄
219) τροποποιείται ως προς τα όρια ηλικίας
αποστρατείας α) Συνταγματαρχών, Πλοιάρχων,
Σμηνάρχων της περ. στ’, β) Ταξίαρχων Στρατού
Ξηράς, Αρχιπλοίαρχων, Ταξίαρχων Πολεμικής
Αεροπορίας της περ. ζ΄ όπου επέρχονται και
νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) Υποστρατήγων,
Υποναυάρχων, Υποπτεράρχων της περ. η΄, δ)
αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών, Κτηνιάτρων,
Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών
στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου,
Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων
Κλάδων του πρώτου εδαφίου της περ. ια΄, και ε)
αξιωματικών του Θρησκευτικού Σώματος του

«8. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα
παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους
αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα
από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
α.
Ανθυπολοχαγοί,
Σημαιοφόροι,
Ανθυποσμηναγοί:
53
β.
Υπολοχαγοί,
Υποσμηναγοί:
53

Ανθυποπλοίαρχοι,

γ. Λοχαγοί, Υποπλοίαρχοι, Σμηναγοί:
54
δ.
Ταγματάρχες, Πλωτάρχες,
Επισμηναγοί:
55
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δευτέρου εδαφίου της παρ. ια΄ για τους βαθμούς ε. Αντισυνταγματάρχες, Αντιπλοίαρχοι,
του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη και η παρ. Αντισμήναρχοι: 56
8 διαμορφώνεται ως εξής:
στ.
Συνταγματάρχες,
Πλοίαρχοι,
«8.
Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν τα Σμήναρχοι:
58
παρακάτω όρια ηλικίας του βαθμού τους ζ.
Ταξίαρχοι
Στρατού
Ξηράς,
αποστρατεύονται μέσα σ’ ένα (1) μήνα από τη Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Πολεμικής
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας:
Αεροπορίας:
59
α.
Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, η.
Υποστράτηγοι,
Ανθυποσμηναγοί: 53
Υποπτέραρχοι: 60
β.
Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι, θ.
Αντιστράτηγοι,
Υποσμηναγοί: 53
Αντιπτέραρχοι: 62
γ.
Σμηναγοί: 54

Λοχαγοί,

Υποπλοίαρχοι, ι.

Στρατηγοί,
65

Υποναύαρχοι,
Αντιναύαρχοι,

Ναύαρχοι,

Πτέραρχοι:

δ.
Ταγματάρχες,
Επισμηναγοί: 55

Πλωτάρχες, ια. Για τους αξιωματικούς Υγειονομικού
Ιατρούς, Κτηνιάτρους, Οδοντιάτρους,
ε.
Αντισυνταγματάρχες,
Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές στους
Αντιπλοίαρχοι, Αντισμήναρχοι: 56
βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου,
στ.
Συνταγματάρχες,
Πλοίαρχοι, Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των
Σμήναρχοι: 60
άλλων Κλάδων τα παραπάνω όρια
ζ.
Ταξίαρχοι Στρατού Ξηράς, αυξάνονται κατά πέντε έτη. Επίσης για
Αρχιπλοίαρχοι, Ταξίαρχοι Πολεμικής Αεροπορίας: τους αξιωματικούς του Θρησκευτικού
Σώματος τα παραπάνω όρια ηλικίας
61
η.
Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη.»
Υποπτέραρχοι: 61
θ.
Αντιστράτηγοι,
Αντιπτέραρχοι: 62
ι.
Πτέραρχοι: 65

Στρατηγοί,

Αντιναύαρχοι,
Ναύαρχοι,

ια.
Για
τους
αξιωματικούς
Υγειονομικού
Ιατρούς,
Κτηνιάτρους,
Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές
στους βαθμούς του Υποστρατήγου, Ταξιάρχου,
Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων
Κλάδων τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται
κατά τρία (3) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού
Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και κατά τέσσερα
(4) έτη για τους αξιωματικούς βαθμού
Υποστράτηγου. Επίσης για τους αξιωματικούς του
Θρησκευτικού Σώματος, τα παραπάνω όρια
ηλικίας αυξάνονται κατά πέντε (5) έτη για τους
βαθμούς
του
Αντισυνταγματάρχη
έως
Ανθυπολοχαγού και κατά τρία (3) έτη για τους
βαθμούς του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη.»
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2. Στο άρθρο 21 του ν. 2439/1996 προστίθεται
παρ. 8Α, ως εξής:
«8Α. Οι αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει
τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας
δεν καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του
βαθμού τους.»
Άρθρο 54
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν.
3883/2010

«β. Ανώτατοι Αξιωματικοί, εκτός των
Αρχηγών ΓΕ, για τους οποίους ισχύουν
ειδικότερες διατάξεις.»
Άρθρο 20 ν. 3883/2010

Οι περ. α) και β) της παρ. 2 και η περ. δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3883/2010 (Α΄
167), που αφορούν στη διενέργεια τακτικών
ετήσιων κρίσεων και έκτακτων κρίσεων
αντίστοιχα, τροποποιούνται ως προς τις
τακτικές και έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών
και αντιστοίχων και το άρθρο 20
διαμορφώνεται ως εξής:

Τακτικές και έκτακτες κρίσεις

α) Οι συμπληρούντες μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις
κατώτεροι και ανώτεροι Αξιωματικοί, πλην
Συνταγματαρχών και αντιστοίχων, τον
αναγκαίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 27 χρόνο παραμονής στον βαθμό ή
συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

Αρχηγών ΓΕ, για τους οποίους ισχύουν
Ειδικότερες διατάξεις.

1. Οι Αξιωματικοί κρίνονται κάθε έτος στις
τακτικές κρίσεις.
2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:

α. Οι συμπληρούντες μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι
«Άρθρο 20
κρίσεις κατώτεροι και ανώτεροι
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις
Αξιωματικοί τον αναγκαίο σύμφωνα με
1. Οι Αξιωματικοί κρίνονται κάθε έτος στις τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 χρόνο
τακτικές κρίσεις.
παραμονής στο βαθμό ή συνολικής
2. Τακτικές κρίσεις γίνονται τους μήνες Μάρτιο υπηρεσίας Αξιωματικού.
και Απρίλιο. Σε αυτές κρίνονται:
β. Ανώτατοι Αξιωματικοί, εκτός των

γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους
βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23,
με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.
δ. Όσοι έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών
Θέσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34.

β) Ανώτατοι Αξιωματικοί, εκτός των Αρχηγών ε. Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις
ΓΕ, για τους οποίους ισχύουν ειδικότερες του παρόντος νόμου.
διατάξεις, καθώς και Συνταγματάρχες και
3.Οι
έκτακτες
κρίσεις
γίνονται
αντίστοιχοι.
οποτεδήποτε. Σε αυτές κρίνονται:
γ) Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό,
α. Αξιωματικοί για τους οποίους
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23, με την
υποβάλλονται
Ειδικές
εκθέσεις
επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.
αποστρατείας, όπως ορίζεται στο άρθρο
δ) Όσοι έχουν τεθεί Εκτός Οργανικών Θέσεων, 35.
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του
παρόντος νόμου.
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3. Οι έκτακτες κρίσεις γίνονται οποτεδήποτε. β. Αξιωματικοί για τους οποίους παύει ο
Σε αυτές κρίνονται:
οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος που
α) Αξιωματικοί για τους οποίους υποβάλλονται εμπόδιζε την κρίση ή την προαγωγή τους.
ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, όπως ορίζεται γ. Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι,
στο άρθρο 35.
ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο
β) Αξιωματικοί για τους οποίους παύει ο βαθμό αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ.
οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος που εμπόδιζε δ. Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και
την κρίση ή την προαγωγή τους.
Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, όταν κενούνται
γ) Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι, ανεξάρτητα θέσεις ανώτερων βαθμών.
από τον χρόνο παραμονής στον βαθμό ε. Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις
αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ.
του παρόντος νόμου.
δ) Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι και Ταξίαρχοι
και αντίστοιχοι, όταν κενούνται θέσεις
ανώτερων
βαθμών,
καθώς
και
Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι με τη
συμπλήρωση του οριζόμενου στο άρθρο 27
χρόνου παραμονής στον βαθμό ή συνολικής
υπηρεσίας Αξιωματικού.
ε) Όσοι άλλοι προβλέπεται από διατάξεις του
παρόντος νόμου.».
Άρθρο 55
Καταληκτικός βαθμός αξιωματικών των
Κοινών Σωμάτων Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων και Στρατιωτικών Ιερέων Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 3883/2010
Υποπερ. (2) της περ. δ΄ του άρθρου 23 του
ν. 3883/2010:
Στο άρθρο 23 του ν. 3883/2010 (Α΄167)
επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) γίνονται
νομοτεχνικές βελτιώσεις β) τροποποιείται η
υποπερ. 2β της περ. α ως προς τις ειδικότητες
για τον βαθμό Ταξιάρχου του, γ) τροποποιείται
η υποπερ. 2 της περ. δ ως προς τον
καταληκτικό βαθμό των αξιωματικών του
Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών
Γραμματέων και του Κοινού Σώματος
Στρατιωτικών Ιερέων και το άρθρο 23
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 23

« δ. Για τους Αξιωματικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς
Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών.
(2) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς
Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς
και τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον
είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(3)
Συνταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς Δικαστικούς Γραμματείς και
τους Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν
είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.»

Καταληκτικοί βαθμοί
Οι καταληκτικοί βαθμοί των Αξιωματικών είναι
οι εξής:
α. Για τους Αξιωματικούς του ΣΞ:
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(1) Στρατηγός, για τους Αξιωματικούς Όπλων.
(2) Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων:
(α) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς
Τεχνικού, Εφοδιασμού-Μεταφορών και Υλικού
Πολέμου, Ιατρούς Υγειονομικού, Οικονομικού,
Γεωγραφικού και Έρευνας-Πληροφορικής.
(β) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς
Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Ψυχολόγους
και
Κτηνιάτρους
Υγειονομικού
και
Νοσηλευτικής.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς
που:
(α) Δεν κρίνονται κατάλληλοι για την άσκηση
διοίκησης μονάδας εκστρατείας.
(β) Προέρχονται από Υπαξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(γ) Έχουν καταταγεί με διαγωνισμό.
(4)
Αντισυνταγματάρχης
για
τους
Αξιωματικούς
που
προέρχονται
από
Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν
είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(5) Ταγματάρχης
Αξιωματικούς.

για

τους

λοιπούς

(6) Υπολοχαγός για τους εθελοντές μακράς
θητείας.
β. Για τους Αξιωματικούς του ΠΝ:
(1)
Ναύαρχος
Αξιωματικούς.

για

τους

Μαχίμους

(2) Αντιναύαρχος για τους Μηχανικούς (ως
Γενικούς Επιθεωρητές ΠΝ, είτε Διοικητές
Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού
(ΔΔΜΝ), είτε Διοικητές Διοίκησης Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΔΝΕ)).
(3) Υποναύαρχος για τους λοιπούς Μηχανικούς
Αξιωματικούς,
τους
Αξιωματικούς
Οικονομικού και τους Ιατρούς Υγειονομικού.
(4) Αρχιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς
Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς,
Ψυχολόγους και Νοσηλευτικής.
(5) Πλοίαρχος για τους Αξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
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(6) Αντιπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που
προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7) Πλωτάρχης για τους λοιπούς Αξιωματικούς.
(8) Ανθυποπλοίαρχος για τους εθελοντές
μακράς θητείας.
γ. Για τους Αξιωματικούς της ΠΑ:
(1) Πτέραρχος
Αξιωματικούς.

για

τους

Ιπταμένους

(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς
Αξιωματικούς (μόνο ως Γενικούς Επιθεωρητές
ΠΑ).
(3) Υποπτέραρχος για τους Αξιωματικούς
Αεράμυνας,
Ιατρών,
Οικονομικών,
Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
(4) Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς
Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους, Φαρμακοποιούς,
Ψυχολόγους, Νοσηλευτικής και Έρευνας Πληροφορικής.
(5) Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς
αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.
(6) Αντισμήναρχος για τους Αξιωματικούς που
προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
(7)
Επισμηναγός
Αξιωματικούς.

για

τους

λοιπούς

(8) Υποσμηναγός για τους εθελοντές μακράς
θητείας.
δ. Για τους Αξιωματικούς των ΚΣ:
(1) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς
Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών.
(2) Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς
Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς και
Ταξίαρχος για τους Στρατιωτικούς Ιερείς,
εφόσον είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(3) Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς
Δικαστικούς
Γραμματείς
και
τους
Στρατιωτικούς Ιερείς, εφόσον δεν είναι
πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.
(4) Ταγματάρχης για τους Αξιωματικούς
Διοικητικούς Στρατολογικού.
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ε.
Για
τους
Αξιωματικούς
Ειδικών
Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
(1) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους
Αξιωματικούς
Υπηρεσίας
Γραφείου,
αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής
Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους
Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και για
τους Αξιωματικούς:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, αποφοίτους
Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ, αποφοίτους
Σχολής Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ).
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ, αποφοίτους
Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας
(ΣΠΠΑ).
(δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των ΚΣ.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για
τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι
απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΣΠΠΝ ή ΣΠΠΑ, ή είναι
απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν
καλώς»:
(α) Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ.
(β) Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ.
(γ) Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους
Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που
προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους
ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους
Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ,
Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας
Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από
Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(6) Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου,
Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ και των ΚΣ,
Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας
Εδάφους της ΠΑ παραμένουν εντεταγμένοι
στις επετηρίδες τους και δεν καταλαμβάνουν
οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί
ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι,
προάγονται με την προαγωγή του αμέσως
αρχαιοτέρου τους. Η φοίτησή τους στη ΣΠΣΞ,
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στη ΣΠΠΝ, στην ΣΠΠΑ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι
προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από
επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής
Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»
Άρθρο 56
Είδη κρίσεων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν.
3883/2010
Στο άρθρο 25 του ν. 3883/2010 (Α’ 167)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην
παρ. 1 προστίθεται περ. η) «Μη διατηρητέοι»,
β) τροποποιούνται οι παρ. 5, 7 και 8 ως προς
τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωματικών ως
«Διατηρητέων»,
ως
«Ευδοκίμως
τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» και ως
«Αποστρατευτέων», γ) προστίθεται παρ. 9 για
τις προϋποθέσεις κρίσης αξιωματικών ως «Μη
διατηρητέων», δ) προστίθεται παρ. 10 για τις
δυσμενείς κρίσεις και το άρθρο 25
διαμορφώνεται ως εξής:

Αντικαθίστανται οι παρ. 5, 7 και 8 του
άρθρου 25 του ν. 3883/2010 και
προστίθενται περ. η΄ στην παρ. 1 και παρ.
9 και 10 στο ίδιο άρθρο, το οποίο είχε ως
εξής:
«Άρθρο 25
Είδη κρίσεων

1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων
διατάξεων του παρόντος νόμου, οι
Είδη κρίσεων
1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Αξιωματικοί κρίνονται:
του παρόντος νόμου, οι Αξιωματικοί κρίνονται: α. Προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή,
β. Προακτέοι κατ' εκλογή,
α) Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή.
«Άρθρο 25

β) Προακτέοι κατ’ εκλογή.

γ. Προακτέοι επ' ανδραγαθία,

γ) Προακτέοι επ’ ανδραγαθία.

δ. Διατηρητέοι,

δ) Διατηρητέοι.

ε. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό.

στ. Ευδοκίμως τερματίσαντες
στ) Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία σταδιοδρομία τους,
ζ. Αποστρατευτέοι.
τους.
ε) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό.

ζ) Αποστρατευτέοι.

τη

2. Κρίση "Προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή:

β. Ανώτατοι Αξιωματικοί, για να κριθούν
προακτέοι κατ` απόλυτη εκλογή, πρέπει,
2. Κρίση «Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»:
κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων
[α) Καταργήθηκε]
Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως
β) Ανώτατοι Αξιωματικοί, για να κριθούν
προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο,
προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά
τα παρακάτω προσόντα:
την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων,
(1) Τα Κριτήρια προαγωγής σε βαθμό
να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον
εξαίρετο στον κατεχόμενο βαθμό.
ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:
(2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και
επιτελική εμπειρία και ικανότητα ανάλογα
η) Μη διατηρητέοι.
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(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθμό εξαίρετο με την ειδικότητα τους, που να συνάγεται
από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε
στον κατεχόμενο βαθμό.
(2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να
εμπειρία και ικανότητα ανάλογα με την διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν
ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε
θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό, είτε σε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που
διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα προβλέπεται για το βαθμό τους.
ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα (3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη
οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, Διακλαδική Σχολή Πολέμου με βαθμό
"Λίαν Καλώς", για τις ειδικότητες που
που προβλέπεται για τον βαθμό τους.
(3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη Διακλαδική προβλέπεται η σχετική δυνατότητα
Σχολή Πολέμου με βαθμό "Λίαν Καλώς", για τις φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής
ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική εξέλιξης.
δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής (4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε
εξέλιξης.
(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε βαθμού σε βαθμό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε
όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε στον κατεχόμενο βαθμό.
βαθμού σε βαθμό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον γ. Η λίαν καλή πολεμική δράση είναι
απαραίτητη για τους Αξιωματικούς Όπλων
κατεχόμενο βαθμό.
γ) Η λίαν καλή πολεμική δράση είναι και Σωμάτων του ΣΞ, Μάχιμους και
απαραίτητη για τους Αξιωματικούς Όπλων και Μηχανικούς του ΠΝ και Ιπταμένους της
Σωμάτων του ΣΞ, Μάχιμους και Μηχανικούς ΠΑ, και ενισχυτική για τους αξιωματικούς
του ΠΝ και Ιπταμένους της ΠΑ, και ενισχυτική Σωμάτων, ειδικοτήτων και ΚΣ, εφόσον
για τους αξιωματικούς Σωμάτων, ειδικοτήτων κατά τη σταδιοδρομία τους ως
και ΚΣ, εφόσον κατά τη σταδιοδρομία τους ως Αξιωματικών η χώρα διετέλεσε σε
Αξιωματικών η χώρα διετέλεσε σε κατάσταση κατάσταση πολέμου.
πολέμου.
[δ) Καταργήθηκε]
3. Κρίση «Προακτέοι κατ’ εκλογή»:

3. Κρίση "Προακτέοι κατ' εκλογή":
Αξιωματικοί
μέχρι
και
βαθμού
Συνταγματάρχη για να κριθούν προακτέοι
κατ' εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των
αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, να
συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον
ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω
προσόντα:

Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη
για να κριθούν προακτέοι κατ’ εκλογή, πρέπει,
κατά την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων
Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει
από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω
α. Τα Κριτήρια προαγωγής σε βαθμό
προσόντα:
τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
α) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθμό
β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά
τουλάχιστον "Λίαν Καλώς".
ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή
β) Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά
σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει
ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή
να έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την
σχολεία. Ειδικά οι Συνταγματάρχες πρέπει να
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, για
έχουν αποφοιτήσει ευδοκίμως από την
τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική
Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, για τις
δυνατότητα φοίτησης ως προσόν
ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική
υπηρεσιακής εξέλιξης.
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δυνατότητα φοίτησης ως προσόν υπηρεσιακής γ. Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
εξέλιξης.
σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε
γ) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε βαθμού σε βαθμό τουλάχιστον "Λίαν
όλα τα επίπεδα αναλόγως του εκάστοτε Καλώς", ιδιαίτερα δε στον κατεχόμενο
βαθμού σε βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", βαθμό.
ιδιαίτερα δε στον κατεχόμενο βαθμό.
4. Κρίση "Προακτέοι επ' ανδραγαθία":
4. Κρίση «Προακτέοι επ’ ανδραγαθία»:
Αξιωματικοί προάγονται επ’ ανδραγαθία στον
επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός δεν είναι
ανώτερος του καταληκτικού τους, όταν
συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και
κατά την κρίση του αρμόδιου συμβουλίου
προαγωγών διακρίνονται στο πεδίο της μάχης,
βάσει των στοιχείων της οικείας έκθεσης
επιχειρήσεων ή πολεμικής δράσης, για πράξεις
εξαιρετικού
θάρρους,
γενναιότητας,
αυταπάρνησης και προσφοράς προς την
πατρίδα ή σύμμαχη χώρα. Η απονομή
παρασήμου, διαμνημόνευσης ή ηθικής
αμοιβής είναι ανεξάρτητη από την προαγωγή
επ’ ανδραγαθία.
5. Κρίση «Διατηρητέοι»:

Αξιωματικοί προάγονται επ' ανδραγαθία
στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός δεν
είναι ανώτερος του καταληκτικού τους,
όταν συμμετέχουν σε στρατιωτικές
επιχειρήσεις και κατά την κρίση του
αρμόδιου συμβουλίου προαγωγών
διακρίνονται στο πεδίο της μάχης, βάσει
των στοιχείων της οικείας έκθεσης
επιχειρήσεων ή πολεμικής δράσης, για
πράξεις
εξαιρετικού
θάρρους,
γενναιότητας,
αυταπάρνησης
και
προσφοράς προς την πατρίδα ή σύμμαχη
χώρα.
Η
απονομή
παρασήμου,
διαμνημόνευσης ή ηθικής αμοιβής είναι
ανεξάρτητη από την Προαγωγή επ'
Ανδραγαθία.

5. Κρίση «Διατηρητέοι»: Διατηρητέοι
κρίνονται οι ανώτατοι Αξιωματικοί, οι
οποίοι κατά την κρίση των αρμόδιων
Συμβουλίων Κρίσεων, αποδίδουν σε
βαθμό εξαίρετο στον κατεχόμενο βαθμό
και με βάση τη συνεκτίμηση των
προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία
τους, όπως προκύπτει από τον ατομικό
τους φάκελο, θεωρούνται κατάλληλοι
α) Οι ανώτατοι Αξιωματικοί, οι οποίοι
για την αποτελεσματική ενάσκηση των
αποδίδουν σε βαθμό εξαίρετο στον
καθηκόντων του βαθμού τους.
κατεχόμενο βαθμό,
6. Κρίση "Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό":
β) Οι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των
άλλων Κλάδων οι οποίοι αποδίδουν σε βαθμό α. Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται
τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ στον κατεχόμενο οι Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού
βαθμό, ενόσω δεν έχουν συμπληρώσει Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, οι οποίοι
τριάντα τρία (33) χρόνια συνολικής υπηρεσίας δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε
(35) έτη πραγματικής συντάξιμης
Αξιωματικού,
υπηρεσίας και, κατά την κρίση των
γ) Αξιωματικοί που έχουν τεθεί Εκτός
αρμόδιων Συμβουλίων, δεν έχουν μεν σε
Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ).
βαθμό τουλάχιστο "Λίαν Καλώς" τα
6. Κρίση «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»:
απαιτούμενα Κριτήρια προαγωγής, όπως
προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο,
Διατηρητέοι
κρίνονται
οι
παρακάτω
Αξιωματικοί, εφόσον κατά την κρίση των
αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη
συνεκτίμηση των προσόντων τους, όπως
προκύπτουν από τον ατομικό τους φάκελο,
θεωρούνται
κατάλληλοι
για
την
αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων
του βαθμού τους:
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α) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται οι
Αξιωματικοί μέχρι και βαθμού Συνταγματάρχη
και αντιστοίχων, οι οποίοι δεν έχουν
συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και, κατά
την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων, δεν
έχουν μεν σε βαθμό τουλάχιστο "Λίαν Καλώς"
τα απαιτούμενα κριτήρια προαγωγής, όπως
προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, οι
οποίοι όμως, με βάση τη συνεκτίμηση των
προσόντων τους σε όλη τη σταδιοδρομία τους,
μπορούν να τα αποκτήσουν στο μέλλον και
θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των
καθηκόντων του βαθμού τους.

οι οποίοι όμως, με βάση τη συνεκτίμηση
των προσόντων τους σε όλη τη
σταδιοδρομία τους, μπορούν να τα
αποκτήσουν στο μέλλον και θεωρούνται
κατάλληλοι για την ενάσκηση των
καθηκόντων του βαθμού τους.

β. Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθμό είναι
δυνατό να μετατίθενται εντός τριμήνου
από της κοινοποίησης σε αυτούς της
δυσμενούς κρίσης, έπειτα από απόφαση
του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, εκτός
αν η δυσμενής κρίση τους βασίστηκε και
στην αξιολόγηση του τελευταίου
διοικητού τους, οπότε μετατίθενται
β) Οι διατηρητέοι στον αυτό βαθμό είναι υποχρεωτικά.
δυνατό να μετατίθενται εντός τριμήνου από 7. Ως ευδοκίμως τερματίσαντες κρίνονται
της κοινοποίησης σε αυτούς της δυσμενούς οι Αξιωματικοί οι οποίοι, κατά την κρίση
κρίσης, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση τη
Συμβουλίου Κρίσεων, εκτός αν η δυσμενής συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη
κρίση τους βασίστηκε και στην αξιολόγηση του τη σταδιοδρομία τους, απέδωσαν το
τελευταίου διοικητή τους, οπότε μετατίθενται μέγιστο των δυνατοτήτων τους και δεν
υποχρεωτικά.
κατέστη δυνατή η προαγωγή τους στον
βαθμό,
όπου
αυτός
7. Κρίση «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη επόμενο
προβλέπεται, εφόσον:
σταδιοδρομία τους»:
Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία α. Έχουν συμπληρώσει πραγματική
τους κρίνονται οι παρακάτω Αξιωματικοί, κατά συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35)
την κρίση των Συμβουλίων Κρίσεων, με βάση ετών και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής
τη συνεκτίμηση των προσόντων τους σε όλη τη στον βαθμό τους.
β. Δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική
σταδιοδρομία τους:
α) Όσοι έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35)
συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών, ετών, έχουν όμως συμπληρώσει τριάντα
καθώς και τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στον ένα (31) έτη στρατιωτικής υπηρεσίας,
αυτής
που
βαθμό τους και δεν κατέστη δυνατή η συμπεριλαμβανομένης
προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό, όπου προσμετράται ως τέτοια σύμφωνα με την
παράγραφο 7 του άρθρου 27, καθώς και
αυτός προβλέπεται,
β) Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, οι οποίοι τον χρόνο παραμονής στον βαθμό τους,
έχουν αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4
τους και δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω του ίδιου άρθρου. Το προηγούμενο
εδάφιο
δεν
εφαρμόζεται
για
παραμονή τους στο στράτευμα.
Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει
8. Κρίση «Αποστρατευτέοι»:
από Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί που
Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) μετά από τετραετή
δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για προαγωγή
τουλάχιστον φοίτηση ή από Ανώτερη
προσόντα ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για
την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού
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τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των
προσόντων αυτών στον κατεχόμενο βαθμό.
Αυτοί αποστρατεύονται με προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την
κύρωση των πινάκων των κρίσεων αυτών.
9. Κρίση «Μη διατηρητέοι»:
Μη διατηρητέοι κρίνονται οι Αξιωματικοί, οι
οποίοι, κατά τον χρόνο που τελούν ΕΟΘ, δεν
θεωρούνται
κατάλληλοι
για
την
αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων
του βαθμού τους.
10. Δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται οι κρίσεις:
«ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του»
πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών
πραγματικής
στρατιωτικής
υπηρεσίας,
«διατηρητέος στον αυτό βαθμό», «μη
διατηρητέος» και «αποστρατευτέος».».

Στρατιωτική
(ΑΣΣΥ).

Σχολή

Υπαξιωματικών

8. Αποστρατευτέοι κρίνονται οι
αξιωματικοί που έχουν συμπληρώσει
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα
πέντε (35) ετών και δεν διαθέτουν τα
απαιτούμενα για προαγωγή προσόντα
ούτε θεωρούνται κατάλληλοι για την
ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού
τους, λόγω ουσιώδους έλλειψης των
προσόντων αυτών στον κατεχόμενο
βαθμό.»

Άρθρο 57
Κρίσεις ανά βαθμό – Τροποποίηση άρθρου
31 ν. 3883/2010
Στο άρθρο 31 του ν. 3883/2010 (Α΄167)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις : α) στην
περ. α) για τις κρίσεις των Κατώτερων
Αξιωματικών
επέρχονται
νομοτεχνικές
βελτιώσεις, β) τροποποιείται η περ. β) με
διαχωρισμό ως προς τις κρίσεις Ανωτέρων
Αξιωματικών
της
υποπερ.
βα),
Συνταγματαρχών και αντιστοίχων των άλλων
Κλάδων της υποπερ. ββ), γ) στην περ. γ) για τις
κρίσεις
των
Ανώτατων
Αξιωματικών
επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το Άρθρο 31 του ν. 3883/2010 :
άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
«Άρθρο 31
Κρίσεις ανά βαθμό
Κρίσεις ανά βαθμό
Αξιωματικοί που συμπληρώνουν κατά το
Αξιωματικοί που συμπληρώνουν κατά το ημερολογιακό έτος που διενεργούνται οι
ημερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις το χρόνο του άρθρου 27, υπό τις
κρίσεις τον χρόνο του άρθρου 27, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 κρίνονται
προϋποθέσεις του άρθρου 25, κρίνονται ως ως ακολούθως:
ακολούθως:
α. Κατώτεροι Αξιωματικοί:
α) Κατώτεροι Αξιωματικοί:
(1) «Προακτέοι κατ` εκλογή».
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»:
Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις
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(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»:
Παραμένουν στον βαθμό τους μέχρι τις
επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε
κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις παρούσες
διατάξεις. Ειδικότερα:

επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις,
οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις
παρούσες διατάξεις. Ειδικότερα:

υποπερ. (3) και (4).

(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες»: Τίθενται
εφόσον το επιθυμούν Εκτός Οργανικών
Θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους
συντάξιμης υπηρεσίας και ένα (1) μήνα
προ της αποστρατείας τους προάγονται
στον επόμενο βαθμό. Εφόσον δεν
επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών
Θέσεων, αποστρατεύονται άμεσα με το
βαθμό τους.

(α) Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι και
Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε
(α) Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι και τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις «Διατηρητέοι
Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε στον αυτό βαθμό», κρίνονται σύμφωνα με
τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις «διατηρητέοι στον τα παρακάτω εδάφια (3) και (4).
αυτό βαθμό», κρίνονται σύμφωνα με τις (β) Λοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε
υποπερ. (3) και (4).
τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3)
(β) Λοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε φορές συνολικά ως Αξιωματικοί ως
τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό» κρίνονται
συνολικά ως Αξιωματικοί ως «διατηρητέοι σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια (3) και
στον αυτό βαθμό» κρίνονται σύμφωνα με τις (4).
(3)
«Ευδοκίμως
τερματίσαντες
τη
σταδιοδρομία τους»: Τίθενται, εφόσον το
επιθυμούν, Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)
μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης
υπηρεσίας και ένα (1) μήνα προ της
αποστρατείας τους προάγονται στον επόμενο
βαθμό. Εφόσον δεν επιθυμούν να τεθούν ΕΟΘ,
αποστρατεύονται άμεσα με τον βαθμό τους.
(4) «Αποστρατευτέοι»:
άμεσα με τον βαθμό τους.
β) Ανώτεροι Αξιωματικοί

Αποστρατεύονται (4) «Αποστρατευτέοι»: Αποστρατεύονται
άμεσα με το βαθμό τους.
β. Ανώτεροι Αξιωματικοί:

βα)
Ανώτεροι
Αξιωματικοί,
πλην 1) «Προακτέοι κατ` εκλογή».
Συνταγματαρχών και αντιστοίχων των άλλων 2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»:
Κλάδων:
Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις
επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις,
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»: οπότε κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τις
Παραμένουν στον βαθμό τους μέχρι τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης β`.
επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε Αν κριθούν σε τρεις διαδοχικές κρίσεις ή
κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις τρεις φορές συνολικά ως Αξιωματικοί, ως
της παρούσας περ. β´. Αν κριθούν σε τρεις (3) «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό»,
διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά κρίνονται, σύμφωνα με τις παρακάτω
ως Αξιωματικοί, ως «διατηρητέοι στον αυτό υποπεριπτώσεις 3 και 4.
βαθμό», κρίνονται, σύμφωνα με τις υποπερ. 3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες»: Όπως οι
κατώτεροι Αξιωματικοί.
(3) και (4).
«Αποστρατευτέοι»:
Όπως
οι
(3)
«Ευδοκίμως
τερματίσαντες
τη 4)
σταδιοδρομία τους»: Όπως οι κατώτεροι κατώτεροι Αξιωματικοί.»
Αξιωματικοί.

γ. Ανώτατοι Αξιωματικοί:
(1) «Προακτέοι κατ` απόλυτη εκλογή».
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(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι (2) «Διατηρητέοι»: Παραμένουν στο
Αξιωματικοί.
βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή
ββ) Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των άλλων έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου
σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις,
Κλάδων:
εκτός από "Διατηρητέοι".
(1) «Προακτέοι κατ’ εκλογή».
(3) «Ευδοκίμως τερματίσαντες»: Υπό την
επιφύλαξη της παραγράφου 1β του
άρθρου 34 του παρόντος νόμου,
προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον
αυτός προβλέπεται στο άρθρο 23 του
(3)
«Ευδοκίμως
τερματίσαντες
τη
παρόντος νόμου και εντός μηνός
σταδιοδρομία τους»: Όπως οι κατώτεροι
αποστρατεύονται.
Αξιωματικοί.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι
Αξιωματικοί.»
Αξιωματικοί.
(2) «Διατηρητέοι»: Παραμένουν στον βαθμό
τους μέχρι τις επόμενες τακτικές κρίσεις, οπότε
κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τις παρούσες
διατάξεις.

γ) Ανώτατοι Αξιωματικοί:
(1) «Προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή».
(2) «Διατηρητέοι»: Παραμένουν στον βαθμό
τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες
κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με
τις παρούσες διατάξεις, εκτός από
«διατηρητέοι».
(3)
«Ευδοκίμως
τερματίσαντες
τη
σταδιοδρομία τους»: Υπό την επιφύλαξη της
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34, προάγονται
στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός
προβλέπεται στο άρθρο 23 και εντός μηνός
αποστρατεύονται.
(4) «Αποστρατευτέοι»: Όπως οι κατώτεροι
Αξιωματικοί.»
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που
προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν επέρχεται
κατάργηση ισχυουσών διατάξεων.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
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Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

53

Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

και Κοινωνικών Υποθέσεων
54

Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας

55

Δικαιοσύνης, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Οικονομικών

56

Οικονομικών, Εσωτερικών

57

Οικονομικών, Εσωτερικών

58

Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δικαιοσύνης

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Εμμ. Τσιριμονάκης, Συνεργάτης
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
τηλ.: 210 3368354

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ27
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ29
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ30

X

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ31
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ32

27 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
28 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
29 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
30 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
31 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

32 Τομέας

νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 60: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διευκόλυνσης
απονομής πλήρους εθνικής σύνταξης στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια,
καθώς και σε όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι για
αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να παλιννοστήστουν στην Ελλάδα
πριν από το 1992.
Άρθρο 61: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της συνέχισης του
προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής
εμπειρίας για πρώην εργαζόμενους της εταιρίας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» που προβλέπεται
στο άρθρο 38 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75), για επιπλέον ένα (1) έτος.
Άρθρο 62: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της αποτροπής του
κινδύνου της κατάσχεσης της επιδότησης του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
και της λόγω αυτής ματαίωσης του κοινωνικού σκοπού για τον οποίο χορηγείται που
είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 63: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διατήρησης από
τους ασφαλισμένους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες που έχουν οφειλές, της ασφαλιστικής
ικανότητας για παροχές υγείας σε χρήμα και είδος, για ένα έτος, λόγω των έκτακτων
και ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 64: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της επιτάχυνσης της
υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε Διαμερίσματα
των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω» που έχει θεσπιστεί με το άρθρο 52 του ν.
4837/2021 (Α΄ 178).
Άρθρο 65: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της εξασφάλισης της
απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του σύντομου
κωδικού 1555 χωρίς κόστος για τους πολίτες.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 60: Ο υπολογισμός και για τις κατηγορίες αυτές των ομογενών του ποσού
της εθνικής σύνταξης με βάση τη γενική προϋπόθεση των σαράντα (40) ετών
νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, ουσιαστικά κατέληγε αντικειμενικά
στην αδυναμία απονομής πλήρους ποσού εθνικής σύνταξης στις πληθυσμιακές
αυτές ομάδες.
Άρθρο 61: Η διάρκεια του προγράμματος επανειδίκευσης, κατάρτισης και
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για πρώην εργαζόμενους της εταιρίας
«ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 3762/2009 (Α΄75) έληξε την
31η.12.2021 κα κρίνεται απαραίτητη η παράτασή του.
Άρθρο 62: Το κατασχετό της επιδότησης του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 ματαιώνει
τον σκοπό χορήγησής της, που είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.
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Άρθρο 63: Η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών ασφαλισμένων του eΕ.Φ.Κ.Α., ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών,
που έχουν οφειλές προς τον φορέα, έληξε στις 28.2.2022 και κρίνεται σκόπιμη η
παράτασή της.
Άρθρο 64: Η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε
Διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω» που έχει θεσπιστεί με το
άρθρο 52 του ν. 4837/2021 ωριμάζει και απαιτεί εξειδικεύσεις στο υφιστάμενο
νομικό πλαίσιο, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα και εντός των
χρονοδιαγραμμάτων.
Άρθρο 65: Ο στόχος της άμεσης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη από τον
e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του σύντομου κωδικού 1555 δεν δύναται
να εκπληρώνεται χωρίς την κάλυψη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. του κόστους των τελών με
τα οποία παρέχεται η υπηρεσία.
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άρθρο 60: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια
και τους ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Άρθρο 61: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους πρώην εργαζομένους της
αλλαντοβιομηχανίας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.».
Άρθρο 62: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους εργοδότες και εργαζόμενους που
επιδοτούνται βάσει του άρθρου 16 του ν. 4722/2020.
Άρθρο 63: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους
του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και
αγρότες που έχουν οφειλές προς τον φορέα.
Άρθρο 64: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους ωφελούμενους του
προγράμματος «Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε Διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε
ετών και άνω».
Άρθρο 65: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά όλους τους πολίτες όλης της χώρας
που συναλλάσσονται με τον e-Ε.Φ.Κ.Α..

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ X
ΟΧΙ
4.
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 60: Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Άρθρο 61: Η παρ. 2.Α. του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και η παρ. 6 του
άρθρου 38 του ν. 3762/2009.
Άρθρο 62: Το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
Άρθρο 63: Το άρθρο 27 του ν. 4892/2022 (Α΄ 22).
Άρθρο 64: Τα άρθρα 52 και 59 παρ. 1 του ν. 4837/2021 (Α΄178).
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5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Άρθρα 60-65: Δεν υφίσταται νομοθετικό έρεισμα για
να εκδοθεί σχετική δευτερογενής νομοθεσία.

Οι
επιδιωκόμενοι
στόχοι
δεν
δύνανται
να
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υφιστάμενης νομοθεσίας.

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και ανθρώπινων,
δεν εξυπηρετεί τους επιδιωκόμενους στόχους της
προωθούμενης ρύθμισης.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΟΧΙ Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

X
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X

X

X
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 60: Η θεμελίωση δικαιώματος στην
εθνική σύνταξη με δίκαια κριτήρια για τους
ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια, καθώς και
όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική
Ένωση.
Άρθρο 61: Η μέριμνα για τους πρώην
εργαζόμενους της εταιρίας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.».
Άρθρο 62: Η εκπλήρωση του σκοπού της
παροχής των επιδοτήσεων βάσει των
συγκεκριμένων έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 63: Η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας
στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του eΕ.Φ.Κ.Α.,
ελεύθερους
επαγγελματίες,
αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες
που έχουν οφειλές προς τον φορέα υπό τις
έκτακτες και ειδικές συνθήκες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 64: Η μέριμνα για τους ωφελούμενους
του προγράμματος «Ημιαυτόνομη Διαβίωση
σε Διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών
και άνω».
Άρθρο 65: Η εύρυθμη και απρόσκοπτη
λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του
σύντομου κωδικού 1555.
Άρθρο 60: Η μείωση των ανισοτήτων και η
κοινωνική συνοχή.
Άρθρο 61: Η αντιμετώπιση της ανεργίας.
Άρθρο 62: Η κοινωνική συνοχή και η
εργασιακή ειρήνη.
Άρθρο 63: Η προστασία της υγείας και η
αξιοπρεπής διαβίωση των μη μισθωτών
ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 64: Η επιτυχής εφαρμογή των
πολιτικών αποϊδρυματοποίησης.
Άρθρο 65: Η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη
από τον ηλεκτρονικό εθνικό φορέα κοινωνικής
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ασφάλισης.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Άρθρο 60

Άρθρο 61

Στόχος
Η προτεινόμενη ρύθμιση μεριμνά για την απονομή πλήρους
εθνικής σύνταξης τους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια,
καθώς και σε όσους προέρχονται από την πρώην Σοβιετική
Ένωση, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν τη
δυνατότητα να παλιννοστήσουν στην Ελλάδα πριν το 1992.
Ο υπολογισμός και για τις κατηγορίες αυτές των ομογενών του
ποσού της εθνικής σύνταξης με βάση τη γενική προϋπόθεση
των σαράντα (40) ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην
Ελλάδα, ουσιαστικά κατέληγε αντικειμενικά στην αδυναμία
απονομής πλήρους ποσού εθνικής σύνταξης.
Η προτεινόμενη διάταξη είναι μεταβατική με έτος έναρξης
υπολογισμού το 1992. Το ποσοστό μείωσης της εθνικής
σύνταξης για τους συνταξιούχους ομογενείς λόγω γήρατος
βαίνει αυξανόμενο ανά έτος, μέχρι την πλήρη εξομοίωσή του
κατά το έτος 2032 με τις γενικές προϋποθέσεις απόδοσης και
υπολογισμού της εθνικής σύνταξης και από το εν λόγω έτος
(2032) και εφεξής η διάταξη παύει να εφαρμόζεται.
Η νέα εθνική σύνταξη καταβάλλεται από 1.1.2022 και εξής. Για
τους ομογενείς που είναι ήδη συνταξιούχοι η εθνική σύνταξη
επανυπολογίζεται, λαμβανομένης υπόψη ως βάσης
υπολογισμού τα τριάντα (30) έτη διαμονής στην Ελλάδα.
Από το 2022 το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης
προσαυξάνεται αναλογικά: για τους ομογενείς που
καθίστανται συνταξιούχοι κατά την ημερομηνία αυτή
(1.1.2022) η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/30 για κάθε έτος
που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής στην Ελλάδα,
και από το 2032 και εφεξής η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά
1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην
Ελλάδα, ώστε οι προϋποθέσεις χορήγησής της να
εξομοιώνονται για όλους τους δικαιούχους.
Σημειώνεται ότι ο τρόπος αυτός υπολογισμού συντρέχει με τις
λοιπές προβλέψεις των παρ. 3-6, οι οποίες εφαρμόζονται επί
του ποσού που προκύπτει από τον ανωτέρω επανυπολογισμό,
καθώς και ότι στις περιπτώσεις της μεταβίβασης σύνταξης
λόγω θανάτου ο επανυπολογισμός διενεργείται βάσει του
χρόνου που διανύθηκε στη χώρα από τον αρχικό δικαιούχο
ομογενή.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται το πρόγραμμα
επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής
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Άρθρο 62

Άρθρο 63

εμπειρίας για πρώην εργαζόμενους της εταιρίας «ΘΡΑΚΗ ΑΕ»
για επιπλέον ένα έτος, ήτοι από 1.1.2022 έως 31.12.2022, που
υλοποιείται στη Θράκη, μια περιοχή που πλήττεται από την
ανεργία.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου
Α.Ε. και οι ωφελούμενοι απασχολούνται σε φορείς υποδοχής
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
και στο Επιμελητήριο Έβρου παρέχοντας εργασίες που
συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργία των υπηρεσιών της
τοπικής αυτοδιοίκησης και αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο
των πολιτών της περιοχής.
Ειδικά προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που
αφορούν την περίοδο 2019-2021 αλλά βεβαιώνονται και
εκκαθαρίζονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σε μεταγενέστερο χρόνο
είναι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και πληρώνονται
απολογιστικά από το πρόγραμμα. Το αυτό ισχύει και για τυχόν
πραγματοποιηθείσες δαπάνες που αφορούν το έτος 2022 και
προκύπτουν είτε από κατατεθείσες εγγυήσεις, είτε από
ασφαλιστικές εισφορές που βεβαιώνονται και εκκαθαρίζονται
από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σε μεταγενέστερο χρόνο.
Επιπλέον, επειδή οι δικαιούχοι μετά από τη λήξη της
παράτασης του ειδικού προγράμματος του άρθρου 38 του ν.
3762/2009 που εισάγεται με την προωθούμενη ρύθμιση, ήτοι
στις 31.12.2022, θα βρεθούν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, διότι
αφενός δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις των ισχυουσών
διατάξεων συνταξιοδότησης και αφετέρου η εύρεση εργασίας
είναι δύσκολη λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, είναι δυνατή η ένταξή τους σε
ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., χρονικής
διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, σε φορείς του δημοσίου
τομέα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται το ακατάσχετο των
επιδοτήσεων του άρθρου 16 του ν. 4722/2020, με στόχο να
διασφαλιστεί ότι οι ανωτέρω επιδοτήσεις θα απορροφηθούν
για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και την
προσαρμογή τους στις εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες που
διαμορφώνονται εκ των προληπτικών μέτρων προστασίας για
την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται ασφαλιστική ικανότητα,
για παροχές υγείας σε χρήμα και είδος, για την περίοδο από
1.3.2022 έως 28.02.2023, στους ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, οι οποίοι έχουν
οφειλές στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
Ειδικότερα, σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, τα
ανωτέρω πρόσωπα θα δικαιούνται να λάβουν ασφαλιστική
ικανότητα για ένα (1) έτος, εφόσον, είτε (α) έχουν καταβάλει
κατά το προηγούμενο έτος, είτε (β) καταβάλουν κατά το τρέχον
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Άρθρο 64

Άρθρο 65

έτος στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ποσό ίσο με την ετήσια εισφορά για
παροχές σε είδος και χρήμα, βάσει της ασφαλιστικής
κατηγορίας του άρθρου 41 του ν.4387/2016 που έχουν επιλέξει
για το έτος 2021.
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της
προσπάθειας της Πολιτείας για άμβλυνση των επιπτώσεων που
έχει επιφέρει η υγειονομική κρίση που συνδέεται με την
πανδημία της COVID-19 στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια,
λαμβανομένων υπόψη και των τρεχουσών οικονομικών
συνθηκών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 52 του
ν. 4837/2021 με την πρόβλεψη στη νέα παρ. 6 της
αδειοδότησης των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης
ως δομών κοινωνικής πρόνοιας, παρεπόμενη συνέπεια της
οποίας είναι ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας τους από την
οικεία Περιφέρεια μέσω του Κοινωνικού Συμβούλου.
Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα διαμερίσματα αυτά, καίτοι
αδειοδοτούνται ως δομές κοινωνικής πρόνοιας, είναι δυνατόν
να στεγάζονται και σε κτίρια με χρήση κατοικίας, καθώς αυτός
είναι ο προορισμός τους.
Περαιτέρω, κατά το μέρος που δικαιούχοι φορείς των
διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης είναι νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας και δοθέντος ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει ενταχθεί
χρηματοδοτικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με
αυστηρά χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης, είναι αναγκαίο να
απαλλαγούν τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
από τις σύνθετες διαδικασίες μίσθωσης διαμερισμάτων που
τους επιβάλλει η οικεία νομοθεσία, ώστε να προχωρήσει χωρίς
χρονοτριβή η υλοποίηση του προγράμματος προς όφελος των
παιδιών – τελικών ωφελουμένων.
Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην απρόσκοπτη και συνεχή
λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 χωρίς κόστος για
τους πολίτες, μέσω της πρόβλεψης για κάλυψη των δαπανών
προς τον πάροχο ΟΤΕ Α.Ε. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ENOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
,

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ
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ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότη
τα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

ΕΜΜΕΣ
Α

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η έγκαιρη ανταπόκριση στις κοινωνικές συνθήκες μέσω της άρσης ανισοτήτων, της υλοποίησης προγραμμάτων
και της επίλυσης οργανωτικών θεμάτων για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
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Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

Χ

Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το κόστος εκ των ρυθμίσεων σταθμίζεται με την κοινωνική ωφέλεια εκ των αποτελεσμάτων τους και ιδίως με
λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Χ

Χ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της

Χ
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ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι κίνδυνοι συνδέονται ιδίως με τη διαχείριση της αλλαγής εκ των ρυθμίσεων που εισάγονται και
αντιμετωπίζονται με την επαρκή προετοιμασία του διοικητικού μηχανισμού ώστε να τις εφαρμόσει και να τις
υποστηρίξει.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της
αξιολογούμενης ρύθμισης.
Βλ. συνημμένα.

Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από
την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή
από τους συναρμόδιους Υπουργούς

22.

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες



Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές
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23.

Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Αριθμός
συμμετασχόντων
Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

ΕNOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 4, 5, 21, 22 και 25 του Συντάγματος.

870

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

871

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

ENOTHTA Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 60
Εθνική Σύνταξη Ομογενών –
Τροποποίηση άρθρου 7 ν.
4387/2016

Άρθρο 7 ν. 4387/2016

«2α. Ειδικά για τους ομογενείς με
αλβανική ιθαγένεια και ομογενείς
που προέρχονται από την πρώην
Σοβιετική Ένωση, το ποσοστό
μείωσης της εθνικής σύνταξης που
προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της
παρ. 2 υπολογίζεται μεταβατικά με
βάση τα τριάντα (30) έτη νόμιμης και
μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, με
έτος αφετηρίας υπολογισμού το
1992. Το ως άνω ποσοστό μείωσης
της
εθνικής
σύνταξης
προσαυξάνεται ανά έτος αναλογικά
μέχρι και το 2032, οπότε και
εφαρμόζονται
οι
γενικές
προϋποθέσεις
απόδοσης
της
εθνικής σύνταξης της παρ. 2.
Ως
προς
τις
υπόλοιπες
προϋποθέσεις υπολογισμού της
εθνικής σύνταξης ισχύει η παρ. 2,
καθώς και οι παρ. 3-6 του παρόντος.

2.
Ειδικά,
στις
περιπτώσεις
συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος,
η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους
δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα
και νόμιμα στην Ελλάδα για
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ
του 15ου έτους ηλικίας και του έτους
κατά το οποίο συμπληρώνουν το
προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής
της σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή για
τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με
την προβλεπόμενη διαδικασία για τη
χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς.
Το ποσό της μειώνεται για τους
συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40
για κάθε χρόνο που υπολείπεται των
σαράντα (40) ετών διαμονής στην
Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της
ηλικίας και του έτους κατά το οποίο
συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο

1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από
τον Ε.Φ.Κ.Α.
σε
όλους, όσοι
Μετά από την παρ. 2 του άρθρου 7 θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί της ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή
Εθνικής Σύνταξης, προστίθεται παρ. κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις
2α ως εξής:
οικείες διατάξεις.
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Η ομογενειακή ιδιότητα προκύπτει
για
τους
Έλληνες
πολίτες
αποκλειστικά από τη νομική
αιτιολογία της καταχώρησης του
Έλληνα πολίτη στο Μητρώο Πολιτών
και για τους μη Έλληνες πολίτες από
την κατοχή ισχύοντος Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
Για ομογενείς του πρώτου εδαφίου,
οι οποίοι είναι ήδη συνταξιούχοι εξ
ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος, το
ποσό
της
εθνικής σύνταξης
επανυπολογίζεται με βάση τριάντα
(30) έτη νόμιμης και μόνιμης
διαμονής, από 1.1.2022. Επίσης
επανυπολογίζεται σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο το ποσό της
εθνικής σύνταξης των δικαιοδόχων
προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη
κατά μεταβίβαση από δικαιούχο
ομογενή του πρώτου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Προστασίας του Πολίτη και
Εσωτερικών
καθορίζεται
κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παρούσας.».

ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά
τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται
στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με
βάση τις διατάξεις του τετάρτου
εδαφίου της περίπτωσης α` της παρ. 1
των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007
(Α` 210), είτε με βάση τις διατάξεις που
παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα
πρόσωπα αυτά συνταξιοδο- τούνται με
βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α`
165).
3. Το ποσό της εθνικής σύνταξης
μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις
καταβολής μειωμένης σύνταξης εξ ιδίου
δικαιώματος, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις. Η κατά τα ανωτέρω μείωση
της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για
τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν
μειωμένη
σύνταξη
εξ
ιδίου
δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200 για
κάθε μήνα που υπολείπεται για τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
πλήρους συνταξιοδότησης.
4.
Στους
συνταξιούχους
που
λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω
ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας
από 67% έως και 79,99% χορηγείται το
75% της εθνικής σύνταξης και με
ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και
66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους
συνταξιούχους
που
λαμβάνουν
μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας
με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99%
χορηγείται το 40% της εθνικής
σύνταξης. Στους συνταξιούχους με
ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω
χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής
σύνταξης. Οι προσαρμογές αυτές δεν
έχουν
εφαρμογή
για
όσους
συνταξιοδοτούνται με βάση τις
διατάξεις που αναφέρονται στα
πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της
περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1
και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α` 210), είτε
με
βάση
τις
διατάξεις
που
παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα
πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με
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βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α`
165).

Άρθρο 61
Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης
αλλαντοβιομηχανίας «ΘΡΑΚΗ
Α.Ε.» - Τροποποίηση άρθρου 38 ν.
3762/2009
1. Μετά από την παρ. 2.Α. του
άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75),
περί του ειδικού προγράμματος
επανειδίκευσης, κατάρτισης και

5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων
χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην
περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου
μιας πλήρους και μιας μειωμένης
κύριας σύνταξης, το ποσό της
χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι
πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή
δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων
συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό
της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε
καθεμία από αυτές, εφόσον το
άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με
το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.
6. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου
αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε
τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ
μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια
εφόσον
έχουν
συμπληρωθεί
τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό
της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο
κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που
υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν
συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη
ασφάλισης.
Η
προϋπόθεση
συμπλήρωσης
δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την
καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν
ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου
ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε
(15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό
της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να
υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα
δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.
Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 14 του
παρόντος.
Άρθρο 38 ν. 3762/2009
1. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας "ΘΡΑΚΗ
Α.Ε.", των οποίων η σύμβαση εργασίας
λύθηκε ή καταγγέλθηκε από 4.9.2007,
καθώς και όσων η σύμβαση θα λυθεί ή
θα καταγγελθεί μέχρι την 31.12.2010
κατά τη διάρκεια της θέσης της
εταιρείας σε εκκαθάριση, μπορούν να
ενταχθούν κατόπιν αιτήσεως τους, σε
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απόκτησης
επαγγελματικής
εμπειρίας πρώην εργαζομένων της
εταιρίας
«ΘΡΑΚΗ
Α.Ε.»,
προστίθενται παρ. 2.Β. και 2.Γ. ως
εξής:
«2.Β. Η διάρκεια του ειδικού
προγράμματος παρατείνεται από τη
λήξη του, κατά το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2.Α., έως τις 31.12.2022.
Μετά από την τακτοποίηση και
πιστοποίηση από την Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Προγράμματος των χρεωστικών και
πιστωτικών υπολοίπων για την
υλοποίηση του προγράμματος από
1.1.2019 μέχρι 31.12.2021, το έργο
περατώνεται λογιστικά για την
ανωτέρω χρονική περίοδο και οι
κατατεθείσες
εγγυήσεις
επιστρέφονται στο όργανο που τις
εξέδωσε.
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες που
προκύπτουν από κατατεθείσες
εγγυήσεις για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2019 μέχρι 31.12.2021 και
μέχρι
την
επιστροφή
τους
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του
προγράμματος και καταβάλλονται
απολογιστικά από το Υπουργείο
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Οι
ασφαλιστικές
εισφορές που αφορούν την περίοδο
2019-2021, αλλά βεβαιώνονται και
εκκαθαρίζονται
από
τον
Ηλεκτρονικό
Εθνικό
Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
σε μεταγενέστερο χρόνο είναι
επιλέξιμες
δαπάνες
του
προγράμματος και πληρώνονται
από το πρόγραμμα.
Τα
ανωτέρω
εφαρμόζονται
αναλόγως και για την υλοποίηση του
προγράμματος από 1.1.2022 μέχρι
31.12.2022. Οικονομικές ή άλλες
λογιστικές
εκκρεμότητες
που
ενδεχομένως προκύψουν για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως
και 31.12.2022 δεν θεωρούνται
επιλέξιμες
δαπάνες
του

ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης,
κατάρτισης
και
απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί
στο
πλαίσιο
προγραμματικής σύμβασης που θα
συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Νομού Έβρου, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 225 του ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α`).
2.
Η
διάρκεια
του
ειδικού
προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους
τριάντα έξι (36) μήνες. Όσοι από τους
δικαιούχους συμπληρώνουν κατά τη
διάρκεια
αυτή
τις
ισχύουσες
προϋποθέσεις για λήψη πλήρους
συντάξεως γήρατος, απεντάσσονται
από το πρόγραμμα.
Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος
παρατείνεται από 1.1.2017 για δύο (2)
έτη.
Μετά
την
τακτοποίηση
και
πιστοποίηση από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος
των χρεωστικών και πιστωτικών
υπολοίπων για την υλοποίησή του από
10.9.2009 μέχρι 31.12.2016, το έργο
περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω
χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες
εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο
που τις εξέδωσε.
Οικονομικές ή άλλες λογιστικές
εκκρεμότητες
που
ενδεχομένως
προκύψουν στη συνέχεια για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του
προγράμματος και δεν βαρύνουν το
Ελληνικό Δημόσιο.
2.Α. Η διάρκεια του ειδικού
προγράμματος παρατεί- νεται από τη
λήξη του, κατά το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 έως τις 31.12.2021.
Μετά
την
τακτοποίηση
και
πιστοποίηση από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος
των χρεωστικών και πιστωτικών
υπολοίπων για την υλοποίησή του από
1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, το έργο
περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω
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προγράμματος και δεν βαρύνουν το
Ελληνικό Δημόσιο.
Το
φυσικό
αντικείμενο
του
προγράμματος περατώνεται την
31η.12.2022 και το οικονομικό
αντικείμενο αυτού την 31η.12.2023.

χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες
εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο
που τις εξέδωσε.

2.Γ. Μετά από το πέρας του ειδικού
προγράμματος του παρόντος, ήτοι
μετά από την 31η.12.2022, οι
ωφελούμενοι είναι δυνατόν να
ενταχθούν σε ειδικό πρόγραμμα
απασχόλησης, που καταρτίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4430/2016 (Α' 205), περί της ένταξης
ομάδων ανέργων σε προγράμματα
απασχόλησης, χρονικής διάρκειας
δεκαοκτώ (18) μηνών, σε φορείς του
δημοσίου όπως αυτός οριοθετείται
στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4270/2014 (Α' 143)

α) προέκυψαν κατά το διάστημα από
10.9.2009 έως 31.12.2016,

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 38 του ν.
3762/2009, περί της κάλυψης της
δαπάνης
του
ειδικού
προγράμματος,
προστίθεται
δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6
διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Οι δαπάνες που προκαλούνται
από την εφαρμογή του ειδικού
προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένων και του
συνόλου των δαπανών ασφάλισης,
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον
Κρατικό
Προϋπολογισμό,
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
με φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Οι δαπάνες που προκαλούνται από
την
εφαρμογή
του
ειδικού
προγράμματος κατά τη χρονική
περίοδο από 1ης.1.2022 έως
31.12.2022, συμπεριλαμβανομένων
και του συνόλου των δαπανών
ασφάλισης,
καλύπτονται
εξ
ολοκλήρου από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό,
Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης), με φορέα

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες του
προγράμματος οι οποίες, σωρευτικά:

β) έχουν πιστοποιηθεί από την
Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Προγράμματος, σύμφωνα με το τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 2, και
γ) δεν έχουν πληρωθεί έως την έναρξη
ισχύος
της
παρούσας
παραγράφου,δύνανται να πληρωθούν
σε βάρος του προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Τυχόν πραγματοποιηθείσες δαπάνες
που προκύπτουν από κατατεθείσες
εγγυήσεις για το χρονικό διάστημα από
1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 και μέχρι την
επιστροφή τους θεωρούνται επιλέξιμες
δαπάνες του προγράμματος και
καταβάλλονται απολογιστικά από το
Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Οικονομικές ή άλλες λογιστικές
εκκρεμότητες
που
ενδεχομένως
προκύψουν για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2019 έως και 31.12.2021 δεν
θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του
προγράμματος και δεν βαρύνουν το
Ελληνικό Δημόσιο.
3. Οι συμμετέχοντες στο ειδικό
πρόγραμμα
λαμβάνουν
μηνιαίο
επίδομα ίσο με το ογδόντα τοις εκατό
(80%) του μηνιαίου μισθού ή του
εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου
που καταβλήθηκε κατά το μήνα που
προηγείται της λύσης ή της καταγγελίας
της σύμβασης και δεν υπερβαίνει το
ποσό των οκτακοσίων (800,00) ευρώ. Το
ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ`
έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε.,
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εκτέλεσης το Υπουργείο Εργασίας αρχής γενομένης από 1.1.2010.
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με
αντίστοιχη
αύξηση
του 4. Κατά το διάστημα συμμετοχής στο
προϋπολογισμού του.».
ειδικό πρόγραμμα συνεχίζεται η
ασφάλιση των συμμετεχόντων στους
οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας
και επικουρικής ασφάλισης και για
όλους τους κλάδους στους οποίους
ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις
ασφάλισης και δεν δικαιούνται να
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Ο
παραπάνω
χρόνος
ασφάλισης
λαμβάνεται υπόψη και για τη
συμπλήρωση των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189
Α`), όπως ισχύει.
5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που
αφορούν στο ειδικό πρόγραμμα και δεν
ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου θα καθορίζονται στην
προγραμματική σύμβαση που θα
καταρτισθεί.
6. Οι δαπάνες που προκαλούνται από
την
εφαρμογή
του
ειδικού
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων
και του συνόλου των δαπανών
ασφάλισης, καλύπτονται εξ ολοκλήρου
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με
φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο
Απασχόλησης
και
Κοινωνικής
Προστασίας.

Άρθρο 62
Επιδότηση των αποδοχών για
γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα λόγω νόσησης των τέκνων
τους από τον κορωνοϊό COVID-19 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν.
4722/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.
4722/2020 (Α’ 177), περί των
αποδοχών που λαμβάνουν οι γονείς
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας

Αρθρο 16
Διευκολύνσεις για γονείς
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
λόγω νόσησης των τέκνων τους από
τον κορωνοϊό COVID-19
1. Οι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα, σε περίπτωση νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους,
βρεφών, προνηπίων και νηπίων,
μαθητών
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
φοιτούν μέχρι και την Γ' τάξη του
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που τους χορηγείται λόγω νόσησης
των τέκνων τους από κορωνοϊό
COVID-19, προστίθεται δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη
διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω
νόσησης
των
τέκνων
τους,
λαμβάνουν, για τις τρεις (3) πρώτες
ημέρες το πενήντα τοις εκατό (50%)
των αποδοχών τους, το οποίο
καταβάλλεται από τον εργοδότη, και
για την τέταρτη (4η) ημέρα
λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό
(100%) των αποδοχών τους από τον
τακτικό προϋπολογισμό. Η ανωτέρω
επιδότηση είναι αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης,
δεν
υπόκειται
σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία
ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που
φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές
μονάδες
ειδικής
αγωγής
και
εκπαίδευσης,
ανεξαρτήτως
ορίου
ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με
αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της
ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε
δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής
φροντίδας για άτομα με αναπηρία,
δικαιούνται να παρέχουν την εργασία
τους εξ αποστάσεως, για χρονικό
διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων
ημερών.
Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται,
για το ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν
χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των
τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19
που χορηγείται, για τις τέσσερις (4)
πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την
πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας δύνανται
να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης
άδειας.
Για την παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής
άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού
διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα
εκάστοτε
ισχύοντα
υγειονομικά
πρωτόκολλα.
Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα
προς άλλες άδειες που αφορούν στην
ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά
δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν,
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει
χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε
άλλη άδεια.
2. Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη
διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω
νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν,
για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες το
πενήντα τοις εκατό (50%) των
αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται
από τον εργοδότη, και για την τέταρτη
(4η) ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις
εκατό (100%) των αποδοχών τους από
τον τακτικό προϋπολογισμό.
3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται μόνο
στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι
δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας
εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο
έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει
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Άρθρο 63
Ασφαλιστική ικανότητα μη
μισθωτών ασφαλισμένων Τροποποίηση άρθρου 27 ν.
4892/2022
Στο άρθρο 27 του ν. 4892/2022 (Α’
22), περί των χορηγήσεων και
παρατάσεων
ασφαλιστικής
ικανότητας 2022-2023, προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:

χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας
που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID19 ή είναι άτομο με αναπηρία με
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω, σύμφωνα με απόφαση
αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε
ισχύ, ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα
από τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη
αναπηρίας. Εφόσον ένας εκ των δύο
γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια
χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο
γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται
στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με
εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος
γονέας απασχολείται σε φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας.
4. Οι εργοδότες υποχρεούνται να
δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους
εργαζομένους τους κάνουν χρήση της
άδειας της παρ. 1, καθώς και τη
διάρκεια αυτής.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η
διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της
άδειας της παρ. 1, τα δικαιολογητικά
που προσκομίζονται και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια
που
αφορά
στην
εφαρμογή του παρόντος.
6. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η
ισχύς του δύναται να παρατείνεται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 27 ν.4892/2022 (Α΄22)
Χορήγηση και παράταση
ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023
1. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα
για παροχές υγειονομικής περίθαλψης
σε είδος, για το χρονικό διάστημα από
1.3.2022 έως 28.2.2023, χωρίς την
προϋπόθεση
συμπλήρωσης
των
απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα, ημερών ασφάλισης, στα
κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των
οικογενειών τους:
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«4. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι
του
e-Ε.Φ.Κ.Α.,
ελεύθεροι
επαγγελματίες,
αυτοτελώς
απασχολούμενοι
και
αγρότες,
δύνανται να λάβουν κατ’ εξαίρεση
ασφαλιστική
ικανότητα
από
1ης.3.2022
έως
28.2.2023,
ανεξαρτήτως οφειλών τους, εφόσον
έχουν καταβάλλει εντός του 2021 ή
καταβάλλουν εντός του 2022,
αναδρομικά για το έτος 2021, ποσό
που αντιστοιχεί στην ετήσια
εισφορά για παροχές σε είδος και σε
χρήμα που προβλέπεται στο άρθρο
41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με
την ασφαλιστική κατηγορία την
οποία είχαν επιλέξει για το έτος
2021.».

α)
Στους
εργαζομένους
στην
επιχείρηση με την επωνυμία «Εταιρεία
Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα
Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά,
στη
Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη
Περάματος και στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας.
β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους
μαθητευόμενους αναβάτες και στους
προπονητές δρομώνων ίππων.
γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην
ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) ως μισθωτοί, αποκλειστικά
βάσει της περ. δ` της παρ. 3 του άρθρου
38 του ν. 4387/2016 (Α` 85).
δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο
πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 138), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4576/2018 (Α` 196).
ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής των υπουργικών
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ`
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 2256/1994 (Α` 196).
στ) Στα πρόσωπα που έλαβαν, για
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών ή
πενήντα (50) ημερών εντός του έτους
2021, αποζημίωση ειδικού σκοπού από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων
κατόπιν
υποβολής
μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης.
2. Παρατείνεται, για το χρονικό
διάστημα από 1.3.2022 έως και
28.2.2023, η ασφαλιστική ικανότητα για
παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε
είδος των κατωτέρω προσώπων και των
μελών των οικογενειών τους:
α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει
χρήση των περ. Α`, Β` και Γ` της υποπαρ.
Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α` 85) και της παρ. 7 του
άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α` 29).
β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και
έως 55 ετών που έχουν κάνει χρήση της
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999
(Α` 273).
γ) Των ανέργων ασφαλισμένων του
πρώην
Οργανισμού
Ασφάλισης
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Άρθρο 64
Ρυθμίσεις θεμάτων για τις στέγες
ημιαυτόνομης διαβίωσης Τροποποίηση άρθρων 52 και 59 ν.
4837/2021
1. Στο άρθρο 52 του ν. 4837/2021 (Α΄
178), περί της ημιαυτόνομης
διαβίωσης σε διαμερίσματα των
ατόμων δεκαπέντε (15) ετών και
άνω που διαβιούν σε Μονάδες
Παιδικής
Προστασίας
και
Φροντίδας, προστίθενται παρ. 6, 7
και 8 και το άρθρο 52
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 52
Ημιαυτόνομη διαβίωση σε
διαμερίσματα των ατόμων
δεκαπέντε ετών και άνω
που
διαβιούν σε Μονάδες
Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας

Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.),
ηλικίας άνω των τριάντα (30) και έως
εξήντα επτά (67) ετών, που διέκοψαν
την άσκηση του επαγγέλματός τους,
έχουν κάνει χρήση της παρ. 8 του
άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α`
65),
παραμένουν
άνεργοι
και
ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές
προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή
έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και
τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.
3. Στους ασφαλισμένους του πρώην
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
(Ο.Γ.Α.) και τα μέλη της οικογένειάς
τους, οι οποίοι έχουν οφειλές από
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές,
εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις
επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του
ν. 2458/1997 (Α` 15), χορηγείται
ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό
διάστημα ορίζεται από την απόφαση
αυτή.
Άρθρο 52 ν. 4837/2021
Ημιαυτόνομη διαβίωση σε
διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε
ετών και άνω που διαβιούν σε
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας
1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο
«Ημιαυτόνομη
Διαβίωση
σε
Διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε
ετών και άνω». Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε άτομα, τα οποία
διαβιούν σε κλειστές δομές παιδικής
προστασίας
και
λειτουργεί
συμπληρωματικά
στο
πλαίσιο
εφαρμογής
δημόσιων
πολιτικών
αποϊδρυματοποίησης.
2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις
πυλώνες:
α) επιδότηση ενοικίου, καθώς και
κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και
λοιπές λειτουργικές ανάγκες.

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο β) παροχή υπηρεσιών καθημερινής
«Ημιαυτόνομη
Διαβίωση
σε φροντίδας, ψυχοκοινωνικής στήριξης
Διαμερίσματα
των
ατόμων και διασύνδεσης με συμπληρωματικές
δεκαπέντε ετών και άνω». Το κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
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πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα,
τα οποία διαβιούν σε κλειστές δομές
παιδικής προστασίας και λειτουργεί
συμπληρωματικά
στο
πλαίσιο
εφαρμογής δημόσιων πολιτικών
αποϊδρυματοποίησης.
2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
τρεις πυλώνες:
α) επιδότηση ενοικίου, καθώς και
κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και
λοιπές λειτουργικές ανάγκες.
β) παροχή υπηρεσιών καθημερινής
φροντίδας,
ψυχοκοινωνικής
στήριξης και διασύνδεσης με
συμπληρωματικές
κοινωνικές
παροχές και υπηρεσίες.
γ)
υπηρεσίες
ενδυνάμωσης,
ενίσχυσης
δεξιοτήτων
και
επαγγελματικής καθοδήγησης, οι
οποίες δύναται να περιλαμβάνουν,
μεταξύ
άλλων,
ανάπτυξη
δεξιοτήτων,
εργασιακή
συμβουλευτική και διασύνδεση με
την αγορά εργασίας.
3. Ωφελούμενοι του προγράμματος
είναι άτομα ηλικίας δεκαπέντε ετών
και άνω, συμπεριλαμβανομένων
των ατόμων με αναπηρία, τα οποία
είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό
Μητρώο Ανηλίκων του άρθρου 5 του
ν. 4538/2018 (Α΄ 85) και τα οποία
διαβιούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας, καθώς και ανήλικοι που
παραμένουν προσωρινώς, κατόπιν
σχετικής εισαγγελικής εντολής, για
λόγους προστασίας, σε νοσηλευτική
μονάδα.
4. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται
κατ’ ελάχιστον ανά διετία, ύστερα
από δημόσια πρόσκληση για
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι δαπάνες
για
τη
χρηματοδότηση
του
προγράμματος
βαρύνουν
τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων και προέρχονται από
ενωσιακούς πόρους, ιδίως, του

γ) υπηρεσίες ενδυνάμωσης, ενίσχυσης
δεξιοτήτων
και
επαγγελματικής
καθοδήγησης, οι οποίες δύναται να
περιλαμβάνουν,
μεταξύ
άλλων,
ανάπτυξη
δεξιοτήτων,
εργασιακή
συμβουλευτική και διασύνδεση με την
αγορά εργασίας.
3. Ωφελούμενοι του προγράμματος
είναι άτομα ηλικίας δεκαπέντε ετών και
άνω,
συμπεριλαμβανομένων
των
ατόμων με αναπηρία, τα οποία είναι
εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο
Ανηλίκων του άρθρου 5 του ν.
4538/2018 (Α` 85) και τα οποία
διαβιούν σε δημόσιες ή ιδιωτικές
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας, καθώς και ανήλικοι που
παραμένουν προσωρινώς, κατόπιν
σχετικής εισαγγελικής εντολής, για
λόγους προστασίας, σε νοσηλευτική
μονάδα.
4. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ`
ελάχιστον ανά διετία, ύστερα από
δημόσια πρόσκληση για υποβολή
αιτήσεων χρηματοδότησης από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Οι δαπάνες για τη
χρηματοδότηση του προγράμματος
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και προέρχονται από
ενωσιακούς πόρους, ιδίως, του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
5. Δικαιούχοι φορείς που δύνανται να
υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης,
μόνοι τους ή σε συνεργασία, είναι:
α) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
β) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
πιστοποιημένο από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
σύμφωνα με τον ν. 2646/1998 (Α` 236),
που δραστηριοποιείται στην παροχή
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Ταμείου
Ανάκαμψης
και
Ανθεκτικότητας.
5. Δικαιούχοι φορείς που δύνανται
να
υποβάλουν
αιτήσεις
χρηματοδότησης, μόνοι τους ή σε
συνεργασία, είναι:
α) νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από
τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας.
β) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, πιστοποιημένο από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, σύμφωνα με τον ν.
2646/1998
(Α΄
236),
που
δραστηριοποιείται στην παροχή
υπηρεσιών που άπτονται της
εφαρμογής του παρόντος.
6. Προϋπόθεση για τη φιλοξενία των
ωφελουμένων σε διαμερίσματα
ημιαυτόνομης διαβίωσης είναι η
προηγούμενη αδειοδότηση αυτών
από την οικεία Περιφέρεια, ως
δομών κοινωνικής πρόνοιας. Τα
διαμερίσματα
ημιαυτόνομης
διαβίωσης λειτουργούν και σε κτίρια
με χρήση κατοικίας, στις σχετικές δε
συμβάσεις
μίσθωσης
ή
παραχώρησης εφαρμόζονται οι
ισχύουσες περί μίσθωσης ή
παραχώρησης κατοικίας διατάξεις.
7. Όταν ο δικαιούχος φορέας είναι
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
της περ. α) της παρ. 5, για την εκ
μέρους του μίσθωση κατοικιών για
τη χρήση τους ως διαμερισμάτων
ημιαυτόνομης
διαβίωσης
δεν
εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία
περί μίσθωσης ακινήτων από νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

υπηρεσιών
που
άπτονται
εφαρμογής του παρόντος.

της

Άρθρο 59 ν. 4837/2021
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Οικονομικών, καθορίζονται οι
ειδικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες του
προγράμματος
«Ημιαυτόνομη
Διαβίωση σε Διαμερίσματα των ατόμων
δεκαπέντε ετών και άνω» του άρθρου
52, το αναγκαίο προσωπικό για την
παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, οι
προδιαγραφές των διαμερισμάτων του
προγράμματος,
ο
αριθμός
των
ωφελούμενων,
τα
πρωτόκολλα
αξιολόγησης για την ένταξή τους στο
πρόγραμμα, οι όροι εποπτείας από τους
κατά τόπο αρμόδιους κοινωνικούς
συμβούλους, οι λοιποί όροι και
προϋποθέσεις
σχεδιασμού,
αξιολόγησης, υλοποίησης, εκτέλεσης,
παρακολούθησης, χρηματοδότησης και
διαχείρισης του προγράμματος, καθώς
και
κάθε
ειδικό,
τεχνικό
ή
λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή
του παρόντος. Ειδικότεροι όροι για την
εφαρμογή του προγράμματος δύνανται
να εξειδικεύονται με την πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
2. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και του κατά περίπτωση συ-ναρμόδιου
Υπουργού
εκ
των
Υπουργών
Οικονομικών,
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Προστασίας
του Πολίτη, Μετανάστευσης και
Ασύλου, ορίζονται ως σύνδεσμοι με τον
Εθνικό Συντονιστή του άρθρου 53 εννέα
(9) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές
τους, ένας από κάθε αναφερόμενο στην
παρούσα Υπουργείο.

8. Πριν την έναρξη υλοποίησης του
προγράμματος, είναι δυνατή η
τοποθέτηση έως είκοσι (20)
ωφελούμενων
του
Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και
του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος
Παιδικής
Προστασίας
σε
διαμερίσματα
ημιαυτόνομης β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού
διαβίωσης στο πλαίσιο του Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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ευρωπαϊκού προγράμματος «Child
Guarantee» (Εγγύηση για το Παιδί),
που υλοποιεί το γραφείο του United
Nations International Children's
Emergency Fund (UNICEF) στην
Ελλάδα, μέσω επιχειρησιακού
εταίρου. Τα διαμερίσματα του
πρώτου εδαφίου δύνανται να
ενταχθούν σε πιλοτικό πρόγραμμα
ημιαυτόνομης διαβίωσης που θα
υλοποιηθεί σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 59.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του
πιλοτικού
προγράμματος
καλύπτεται
απευθείας
από
ενωσιακούς
πόρους,
χωρίς
επιβάρυνση
του
κρατικού
προϋπολογισμού.».

και των Υπουργών της υποπαρ. α)
καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με
τις επί μέρους αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα του Εθνικού Συντονιστή, τις
επί μέρους αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα των συνδέσμων του Εθνικού
Συντονιστή,
τις
ειδικότερες
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
αρχών, υπηρεσιών, φορέων και
νομικών προσώπων δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου που εμπλέκονται
στην υλοποίηση της Σύστασης για την
ευρωπαϊκή εγγύηση για το παιδί και του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης αυτής, τη
συγκρότηση επιτροπών και ομάδων
εργασίας για την εφαρμογή της
Σύστασης για την ευρωπαϊκή εγγύηση
για το παιδί και του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης, τη συνεργασία του με κάθε
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. φορέα που σχετίζεται με την εφαρμογή
4837/2021, επέρχονται οι εξής των καθηκόντων του παρόντος, καθώς
τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της
διαδικασίας και των προϋποθέσεων 3. Με απόφαση του Υπουργού
αδειοδότησης των διαμερισμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ημιαυτόνομης διαβίωσης από την καθορίζονται ο φορέας υλοποίησης,
οικεία Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση εκτέλεσης
και
διαχείρισης
του
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. προγράμματος του άρθρου 58, οι όροι
2345/1995 (Α΄ 213), και των κατ’ και
προϋποθέσεις
σχεδιασμού,
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών υλοποίησης,
εκτέλεσης,
αποφάσεων, στο αντικείμενο της χρηματοδότησης και διαχείρισης του ως
εξουσιοδότησης, β) προστίθενται άνω προγράμματος, οι διαδικασίες
τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και η παρ. εφαρμογής και υλοποίησής του, οι
1 διαμορφώνεται ως εξής:
ενέργειες και δράσεις του φορέα
«1. Με κοινή απόφαση των χρηματοδότησης,
διαχείρισης
και
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών υλοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία
Υποθέσεων
και
Οικονομικών, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. Η
καθορίζονται
οι
ειδικότερες μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων στον
παρεχόμενες
υπηρεσίες
του φορέα υλοποίησης και ο καθορισμός
προγράμματος
«Ημιαυτόνομη της διαδικασίας διαχείρισης των
Διαβίωση σε Διαμερίσματα των μεταβιβαζόμενων πόρων καθορίζεται
ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω» με προγραμματική σύμβαση που
του άρθρου 52, η διαδικασία και οι υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού
προϋποθέσεις αδειοδότησης των Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
διαμερισμάτων
ημιαυτόνομης και του φορέα υλοποίησης.
διαβίωσης
από
την
οικεία
Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2345/1995 (Α΄ 213) και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών
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αποφάσεων,
το
αναγκαίο
προσωπικό για την παροχή των
ανωτέρω
υπηρεσιών,
οι
προδιαγραφές των διαμερισμάτων
του προγράμματος, ο αριθμός των
ωφελούμενων, τα πρωτόκολλα
αξιολόγησης για την ένταξή τους στο
πρόγραμμα, οι όροι εποπτείας από
τους
κατά
τόπο
αρμόδιους
κοινωνικούς συμβούλους, οι λοιποί
όροι και προϋποθέσεις σχεδιασμού,
αξιολόγησης,
υλοποίησης,
εκτέλεσης,
παρακολούθησης,
χρηματοδότησης και διαχείρισης
του προγράμματος, καθώς και κάθε
ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό
θέμα για την εφαρμογή του
παρόντος. Ειδικότεροι όροι για την
εφαρμογή
του
προγράμματος
δύνανται να εξειδικεύονται με την
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης. Με την απόφαση
του πρώτου εδαφίου καθορίζεται,
με κριτήριο τη βαρύτητα και τη
συχνότητα κάθε παράβασης, το
ύψος
του
προστίμου
που
επιβάλλεται από τον αρμόδιο
Περιφερειάρχη και εισπράττεται
κατά τις διατάξεις περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων για κάθε
παράβαση των διατάξεών της, εντός
του πλαισίου των πεντακοσίων (500)
έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
καθώς και οι παραβάσεις, για τις
οποίες επιβάλλεται η ανάκληση της
άδειας λειτουργίας, σωρευτικά ή μη
με την επιβολή προστίμου, η
αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωσή
του, η προθεσμία καταβολής του και
ο
δικαιούχος,
στον
οποίο
αποδίδεται μετά από την είσπραξή
του. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων δύνανται να ορίζονται
παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της
απόφασης του πρώτου εδαφίου στα
διαμερίσματα
ημιαυτόνομης
διαβίωσης
του
πιλοτικού
προγράμματος της παρ. 8 του
άρθρου 52, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την
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υλοποίηση του πιλοτικού αυτού
προγράμματος.».

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο 60
Εθνική Σύνταξη
Ομογενών –
Τροποποίηση
άρθρου 7 ν.
4387/2016

Άρθρο 64
Ρυθμίσεις
θεμάτων για τις
στέγες
ημιαυτόνομης
διαβίωσης Τροποποίηση
άρθρων 52 και
59 ν. 4837/2021

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
Οικονομικών,
Προστασίας
Εσωτερικών

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Εξωτερικών, Με κοινή απόφαση των
Πολίτη, Υπουργών
Οικονομικών,
Εξωτερικών,
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Προστασίας του Πολίτη και
Εσωτερικών καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου που
προβλέπει την Εθνική Σύνταξη
Ομογενών.
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και - Προϋπόθεση για την φιλοξενία
Ενέργειας, Εσωτερικών
των
ωφελουμένων
σε
διαμερίσματα
ημιαυτόνομης
διαβίωσης είναι η προηγούμενη
αδειοδότηση αυτών από την
οικεία Περιφέρεια ως δομών
κοινωνικής
πρόνοιας.
Τα
διαμερίσματα
ημιαυτόνομης
διαβίωσης λειτουργούν και σε
κτίρια με χρήση κατοικίας, στις
σχετικές
δε
συμβάσεις
μίσθωσης ή παραχώρησης
εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί
μίσθωσης ή παραχώρησης
κατοικίας διατάξεις.
- Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων και
Οικονομικών, καθορίζονται οι
ειδικότερες
παρεχόμενες
υπηρεσίες του προγράμματος
«Ημιαυτόνομη Διαβίωση σε
Διαμερίσματα των ατόμων
δεκαπέντε ετών και άνω» του
άρθρου 52, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις
αδειοδότησης
των
διαμερισμάτων
ημιαυτόνομης διαβίωσης από
την οικεία Περιφέρεια, κατά
παρέκκλιση της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄
του
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213)
και
των
κατ’
εξουσιοδότηση
αυτής
εκδοθεισών αποφάσεων, το
αναγκαίο προσωπικό για την
παροχή
των
ανωτέρω
υπηρεσιών, οι προδιαγραφές
των
διαμερισμάτων
του
προγράμματος, ο αριθμός των
ωφελούμενων, τα πρωτόκολλα
αξιολόγησης για την ένταξή τους
στο πρόγραμμα, οι όροι
εποπτείας από τους κατά τόπο
αρμόδιους
κοινωνικούς
συμβούλους, οι λοιποί όροι και
προϋποθέσεις
σχεδιασμού,
αξιολόγησης,
υλοποίησης,
εκτέλεσης, παρακολούθησης,
χρηματοδότησης
και
διαχείρισης του προγράμματος,
καθώς και κάθε ειδικό, τεχνικό ή
λεπτομερειακό θέμα για την
εφαρμογή του άρθρου που
προβλέπει το πρόγραμμα.
- Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων και
Οικονομικών καθορίζεται, με
κριτήριο τη βαρύτητα και τη
συχνότητα κάθε παράβασης, το
ύψος του προστίμου που
επιβάλλεται από τον αρμόδιο
Περιφερειάρχη
και
εισπράττεται κατά τις διατάξεις
περί
είσπραξης
δημοσίων
εσόδων για κάθε παράβαση των
διατάξεών της, εντός του
πλαισίου των πεντακοσίων
(500) έως εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, καθώς και οι
παραβάσεις, για τις οποίες
επιβάλλεται η ανάκληση της
άδειας λειτουργίας, σωρευτικά
ή μη με την επιβολή προστίμου,
η αρμόδια υπηρεσία για τη
βεβαίωσή του, η προθεσμία
καταβολής του και ο δικαιούχος,
στον οποίο αποδίδεται μετά
από την είσπραξή του.
32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
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Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Άρθρο 60
Εθνική Σύνταξη
Ομογενών –
Τροποποίηση
άρθρου 7 ν.
4387/2016

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Άρθρο 64
Ρυθμίσεις
θεμάτων για τις
στέγες
ημιαυτόνομης
διαβίωσης Τροποποίηση
άρθρων 52 και
59 ν. 4837/2021

Κοινή
υπουργική
απόφαση

Αρμόδιο ή
Χρονοδιάγραμμα
επισπεύδον
(ενδεικτική ή
Αντικείμενο
Υπουργείο ή
αποκλειστική
υπηρεσία
προθεσμία)
Εργασίας και Κοινή απόφαση
Κοινωνικών
των
Υπουργών
Υποθέσεων
Οικονομικών,
Εξωτερικών,
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Προστασίας του
Πολίτη
και
Εσωτερικών
καθορίζεται κάθε
αναγκαία
λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του
άρθρου
που
προβλέπει
την
Εθνική Σύνταξη
Ομογενών.
Εργασίας και Με
κοινή Δεν υπάρχει.
Κοινωνικών
απόφαση
των
Υποθέσεων
Υπουργών
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
και
Οικονομικών,
καθορίζονται οι
ειδικότερες
παρεχόμενες
υπηρεσίες
του
προγράμματος
«Ημιαυτόνομη
Διαβίωση
σε
Διαμερίσματα των
ατόμων
δεκαπέντε ετών
και άνω» του
άρθρου 52, η
διαδικασία και οι
προϋποθέσεις
αδειοδότησης των
διαμερισμάτων
ημιαυτόνομης
διαβίωσης
από
την
οικεία
Περιφέρεια, κατά
παρέκκλιση της
παρ.
3
του
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άρθρου 1 του ν.
2345/1995
(Α΄
213) και των κατ’
εξουσιοδότηση
αυτής
εκδοθεισών
αποφάσεων, το
αναγκαίο
προσωπικό
για
την παροχή των
ανωτέρω
υπηρεσιών,
οι
προδιαγραφές
των
διαμερισμάτων
του
προγράμματος, ο
αριθμός
των
ωφελούμενων, τα
πρωτόκολλα
αξιολόγησης για
την ένταξή τους
στο πρόγραμμα,
οι όροι εποπτείας
από τους κατά
τόπο αρμόδιους
κοινωνικούς
συμβούλους, οι
λοιποί όροι και
προϋποθέσεις
σχεδιασμού,
αξιολόγησης,
υλοποίησης,
εκτέλεσης,
παρακολούθησης,
χρηματοδότησης
και διαχείρισης
του
προγράμματος,
καθώς και κάθε
ειδικό, τεχνικό ή
λεπτομερειακό
θέμα για την
εφαρμογή
του
άρθρου
που
προβλέπει
το
πρόγραμμα.
Με
κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Εργασίας
και
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Κοινωνικών
Υποθέσεων
και
Οικονομικών
καθορίζεται, με
κριτήριο
τη
βαρύτητα και τη
συχνότητα κάθε
παράβασης,
το
ύψος
του
προστίμου που
επιβάλλεται από
τον
αρμόδιο
Περιφερειάρχη
και εισπράττεται
κατά τις διατάξεις
περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων
για
κάθε
παράβαση
των
διατάξεών
της,
εντός
του
πλαισίου
των
πεντακοσίων
(500) έως εκατό
χιλιάδων
(100.000) ευρώ,
καθώς και οι
παραβάσεις, για
τις
οποίες
επιβάλλεται
η
ανάκληση
της
άδειας
λειτουργίας,
σωρευτικά ή μη
με την επιβολή
προστίμου,
η
αρμόδια
υπηρεσία για τη
βεβαίωσή του, η
προθεσμία
καταβολής
του
και ο δικαιούχος,
στον
οποίο
αποδίδεται μετά
από την είσπραξή
του.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού - Δ: Αριστοτέλους 17, Αθήνα, Τ.Κ. 10187 – T:
2132161352 – E: minister@moh.gov.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ33
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ35
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ36

Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ37
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ38

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση
33

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

34

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

35

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

36

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.

37

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

38

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Ψηφιακής
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 66: Με την προτεινόμενη διάταξη προσδιορίζονται τα αρμόδια όργανα
για την έγκριση της σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελετών, την υλοποίηση
έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, και των εποπτευόμενων αυτού φορέων,
καθώς και του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και του
Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου.
Άρθρο 67: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την
υλοποίηση έργων σε δημόσιες υποδομές υγείας που έχουν ενταχθεί στο
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο
Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Λόγω της ένταξης των συγκεκριμένων έργων
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή και της
χρηματοδότησής τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κρίνεται
ότι έχουν τύχει της αναγκαίας αξιολόγησης και επεξεργασίας, ώστε να μην
είναι αναγκαία η έκδοση επιπλέον απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας.
Άρθρο 68: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται από τη λήξη της και έως
την 31η.7.2022 η θητεία των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών
Περιφερειών (Υ.Πε.) της χώρας που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Άρθρο 69: Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η δυνατότητα
αναγνώρισης της προϋπηρεσίας ειδικευμένου ιατρού σε υπηρεσίες υγείας του
κρατικού συστήματος συγκεκριμένων περιοριστικά αναφερόμενων χωρών
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων
που απαιτούνται για τη βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Ως τέτοιες χώρες αναφέρονται η Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου για
προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί μετά την 31η.12.2020, οπότε
ενεργοποιήθηκε η συμφωνία εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς,
η Αυστραλία και η Ιαπωνία.
Λόγω της διαφορετικής δομής και λειτουργίας των συστημάτων υγείας των
λοιπών μη ενωσιακών χωρών, περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες στις οποίες
έχει πραγματοποιηθεί η κρίσιμη προϋπηρεσία και τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του είδους της νομικής τους προσωπικότητας.
Προϋπόθεση για τον υπολογισμό της εν λόγω προϋπηρεσίας είναι η σύμφωνη
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), το οποίο εξετάζει και
αξιολογεί αν η κρινόμενη προϋπηρεσία διανύθηκε σε θέση αντίστοιχη με θέση
ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 70: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, από τη λήξη της και
έως την 31η.3.2022, η εξαίρεση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. από τη διαδικασία
εκκαθάρισης για την υποβολή των δαπανών τους προς τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Άρθρο 71: Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται το πλαίσιο για την
πραγματοποίηση της άσκησης των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην
ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής στις

892

σχολικές μονάδες και ο αριθμός αυτών που θα ασκούνται ανά μονάδα,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η τοποθέτησή τους σε αυτές.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 66: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
καλυφθεί το νομοθετικό κενό που ανέκυψε μετά από την κατάργηση του
άρθρου 27, και ιδίως της παρ. 4 αυτού, του ν. 4472/2017 (Α’ 74) ως προς την
αρμοδιότητα έγκρισης σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελετών, την
υλοποίηση έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, και των εποπτευόμενων από
αυτό φορέων, καθώς και του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου
Νοσοκομείου και του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου.
Άρθρο 67: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
απεμπλακεί από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις η υλοποίηση των
συγκεκριμένων έργων.
Άρθρο 68: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία διότι θα ήταν
επισφαλής για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο εξακολουθεί να
υφίσταται η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διατάραξη της λειτουργίας των
Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας, κατά το χρονικό
διάστημα που απαιτείται για την ανάληψη καθηκόντων και την ενημέρωση
των νέων οργάνων διοίκησης. Η προτεινόμενη παράταση τοποθετεί την
αλλαγή των οργάνων διοίκησης σε χρονικό σημείο κατά το οποίο εκτιμάται ότι
η πανδημία θα ακολουθεί φθίνουσα πορεία, ώστε να καταστεί δυνατή η
ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών.
Άρθρο 69: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί,
για λόγους ίσης μεταχείρισης, η δυνατότητα και σε ιατρούς που έχουν
πραγματοποιήσει προϋπηρεσία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να τη
συνυπολογίσουν για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που
απαιτούνται για τη βαθμολογική εξέλιξή τους στο Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 70: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
επιταχύνεται και να διευκολύνεται, μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, η υποβολή και πληρωμή των δαπανών των νοσοκομείων, έτσι ώστε
να εξασφαλιστούν η ετοιμότητα, η αδιατάρακτη λειτουργία και ο αδιάλειπτος
εφοδιασμός του Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 71: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς, ιδίως στην
παρούσα χρονική συγκυρία, εκτιμάται ότι η συμβολή των ειδικευόμενων
νοσηλευτών στις σχολικές μονάδες θα είναι ιδιαιτέρως επωφελής για την
αντιμετώπιση των αυξημένων υγειονομικών αναγκών με γνώμονα πάντα την
πρόληψη, την προστασία, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας και της
ασφάλειας της σχολικής κοινότητας.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Αφορούν έμμεσα το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, καθώς αφορούν στη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας και έμμεσα:
Άρθρο 66: Την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, τους
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, το Αιγινήτειο Νοσοκομείο, το
Αρεταίειο Νοσοκομείο και το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
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Άρθρο 67: Το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του.
Άρθρο 68: Τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών.
Άρθρο 69: Τους ιατρούς με προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού στις
αποκλειστικά αναφερόμενες χώρες εκτός Ε.Ε..
Άρθρο 70: Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Άρθρο 71: Τους ειδικευόμενους στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής νοσηλευτές.
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 66: Άρθρο 67: Άρθρο 68: Άρθρο 69: παρ. 5 άρθρου 4 ν. 2889/2001 (Α΄ 37)
Άρθρο 70: παρ. 1 άρθρου δέκατοθ ν. 4771/2021 (Α΄ 16)
Άρθρο 71: παρ. 5 άρθρου 58 ν. 4690/2020 (Α΄ 104)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
Πρόκειται για νέες ρυθμίσεις ή τροποποίηση ή
i) με αλλαγή προεδρικού αντικατάσταση διατάξεων νόμων ή για παράταση
διατάγματος, υπουργικής ισχύος διατάξεων νόμων, η θέσπιση ή
απόφασης
ή
άλλης τροποποίηση ή αντικατάσταση ή παράταση της
ισχύος των οποίων είναι δυνατή μόνο με διατάξεις
κανονιστικής πράξης;
της ίδιας τυπικής ισχύος.
Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου
δεδομένου ότι πρόκειται για νέες ρυθμίσεις ή
ii) με αλλαγή διοικητικής
τροποποίηση ή αντικατάσταση διατάξεων νόμων
πρακτικής
ή για παράταση ισχύος διατάξεων νόμων.
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης
της
υφιστάμενης νομοθεσίας;
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Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
iii)
με
διάθεση διατάξεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών πόρων.
πόρων;

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;



ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση






Χ











Χ












8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρα 66-71: Η ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. σε
υποδομές, διοικητική και λειτουργική
οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό για την
αποτελεσματικότερη
ανταπόκριση
στις
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απαιτήσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 66-71: Η διασφάλιση αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας στην οργάνωση και
λειτουργία του δημόσιου νοσοκομειακού
τομέα, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας
για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών
του πληθυσμού, η προάσπιση της δημόσιας
υγείας.

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i)
Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
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14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Άρθρο 66

Στόχος
Με το άρθρο 23 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) καταργήθηκαν
τα άρθρα 21 έως 35 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), μεταξύ των
οποίων και το άρθρο 27, η παρ. 4 του οποίου ρύθμιζε την
κατανομή της αρμοδιότητας για την έκδοση απόφασης
έγκριση σκοπιμότητας για κάθε είδος προμήθειας,
παροχής υπηρεσίας, εκτέλεσης έργου, εκπόνησης μελέτης
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Κι ενώ οι
προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών
Υγείας, όπως συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου (ν.π.ι.δ.) με τον ν. 4865/2021, δημιουργήθηκε κενό
ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης για την
έγκριση σκοπιμότητας για την εκπόνηση μελετών, την
υλοποίηση έργων και την παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτίωση και
ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Υγείας, και των εποπτευόμενων από αυτό
φορέων, καθώς και του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του
Αιγινήτειου
Νοσοκομείου
και
του
Ευγενίδειου
Θεραπευτηρίου.
Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται εκ
νέου η έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας στις
προαναφερθείσες περιπτώσεις και επανακαθορίζεται η
κατανομή της σχετικής αρμοδιότητας με κριτήριο το ύψος
του εκάστοτε προβλεπόμενου ποσού μεταξύ Υπουργού
Υγείας, Διοίκησης της οικείας Υ.Πε., Διοικητικού
Συμβουλίου ή Διοικητή Φ.Π.Υ.Υ., καθώς και του Διοικητικού
Συμβουλίου λοιπών εποπτευόμενων φορέων. Ειδικότερα,
η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας
για μελέτες, έργα και παροχή επιστημονικών υπηρεσιών
για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και
των εποπτευόμενων φορέων του παραμένει στον Υπουργό
Υγείας για ποσό άνω των διακοσίων τριάντα τεσσάρων
χιλιάδων (234.000) ευρώ, πλέον του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης,
προκειμένου, μέσω έργων σημαντικής οικονομικής
σημασίας, να καταστεί δυνατή η προαγωγή του δημοσίου
συστήματος υγείας και η υλοποίηση των στρατηγικών
στόχων και δράσεων στον τομέα της υγείας.
Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται σε σχέση με την
αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης έγκρισης
σκοπιμότητας για το Αρεταίειο Νοσοκομείο, το Αιγινήτειο
Νοσοκομείο και το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο που
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
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Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

Άρθρο 71

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα
σχετικά με την υλοποίηση έργων σε δημόσιες υποδομές
υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο Ανάπτυξης
και Ανθεκτικότητας. Λόγω της ένταξης των συγκεκριμένων
έργων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας ή και της χρηματοδότησής τους από
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κρίνεται ότι
έχουν τύχει της αναγκαίας αξιολόγησης και επεξεργασίας,
ώστε να μην είναι, επιπλέον, αναγκαία η έκδοση απόφασης
έγκρισης σκοπιμότητας.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η θητεία των
οργάνων διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών της
Χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη
λειτουργία του συντονιστικού μηχανισμού για τη
διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε
επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών.
Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η δυνατότητα
αναγνώρισης της προϋπηρεσίας ειδικευμένου ιατρού σε
υπηρεσίες
υγείας
του
κρατικού
συστήματος
συγκεκριμένων περιοριστικά αναφερόμενων χωρών εκτός
Ε.Ε. για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που
απαιτούνται για τη βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών του
Ε.Σ.Υ..
Με τον τρόπο αυτό δίδεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης,
η δυνατότητα και σε ιατρούς που έχουν πραγματοποιήσει
προϋπηρεσία σε χώρες εκτός Ε.Ε. να τη συνυπολογίσουν
για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που
απαιτούνται για τη βαθμολογική εξέλιξή τους στο Ε.Σ.Υ..
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, από τη λήξη
της και έως την 31η.3.2022 η εξαίρεση των νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. από τη διαδικασία εκκαθάρισης για την υποβολή
των δαπανών τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να
εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Ε.Σ.Υ..
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται το πλαίσιο για
την πραγματοποίηση της άσκησης των ειδικευόμενων
νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής στις σχολικές μονάδες και
ο αριθμός αυτών που θα ασκούνται ανά μονάδα,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η τοποθέτησή τους σε
αυτές. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν.
4690/2020 ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της
νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής
κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση σε θέματα
δημόσιας υγείας, η οποία πραγματοποιείται, μεταξύ
άλλων, και σε σχολικές μονάδες. Σύμφωνα με το άρθρο 9
της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/30.6.2020 (Β’ 2656)
υπουργικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικασίας
για τη λήψη ειδικότητας νοσηλευτικής δημόσιας
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, η άσκηση σε σχολική
μονάδα διαρκεί δύο (2) μήνες. Το πρόγραμμα της εν λόγω
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νοσηλευτικής ειδικότητας στο πεδίο της άσκησης έχει
πραγματοποιηθεί στις περισσότερες εκπαιδευτικές
ενότητες (έναρξη ειδικότητας: Οκτώβριος 2020). Ωστόσο,
ελλείψει ειδικότερης διάταξης που θα προβλέπει την
πραγματοποίηση της άσκησης σε σχολικές μονάδες, δεν
μπορεί να ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην
ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής
νοσηλευτικής. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των
ειδικευομένων νοσηλευτών που ασκούνται στην
ειδικότητα
της
νοσηλευτικής
της
δημόσιας
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής είναι τετρακόσιοι τριάντα
τρεις (433) σε ολόκληρη την επικράτεια.

ENOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜ
ΟΙ,
ΔΗΜΟ
ΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗ
ΣΗ,
ΔΙΑΦΑ
ΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜ
ΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕ
Σ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚ
ΠΟΛΙΤΙΣ
ΟΤΗΤΑ
ΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ

Αύξηση
εσόδων
Μείωση
δαπανών
ΑΜΕΣ
Α

ΟΦΕΛ
Η
ΡΥΘΜΙ
ΣΗΣ

Χ

Εξοικονόμησ
η χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότη
τα
/
αποτελεσματ
ικότητα

Χ

Άλλο

ΕΜΜ
ΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
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Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων
Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Τα οφέλη των αξιολογούμενων ρυθμίσεων διαχέονται, αφενός, στον ιδιωτικό τομέα, στην
κοινωνία και στην οικονομία, αφετέρου, στον δημόσιο τομέα, ιδίως δε, στις υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύονται προβλήματα αναφορικά
με τη διαδικασία της έκδοσης αποφάσεων έγκρισης σκοπιμότητας για εκπόνηση μελετών,
υλοποίηση έργων και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
για τη βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακών υποδομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Υγείας, των εποπτευόμενων φορέων, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, του
Αρεταίειου Νοσοκομείου και του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου αλλά και με τη διαδικασία
υλοποίησης έργων στις δημόσιες υποδομές υγείας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ή στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στο επίπεδο της διοίκησης των
σχετικών διαδικασιών όσο και στο επίπεδο της διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων
στην καθημερινότητα των ιδιωτών και των πολιτών, διασφαλίζεται η επιχειρησιακή
ετοιμότητα του Ε.Σ.Υ. και αντιμετωπίζονται ζητήματα αναφορικά με την κατάσταση και την
εξέλιξη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟ
Ι,
ΔΗΜΟ
ΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗ
ΣΗ,
ΔΙΑΦΑ
ΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟ
Σ
ΡΥΘΜΙ
ΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜ
ΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝ
ΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝ
ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕ
Σ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣ
ΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚ
ΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμ
ός
/
προετοιμ
ασία
Υποδομή
ΓΙΑ ΤΗΝ
/
ΕΝΑΡΞΗ
εξοπλισμ
ΕΦΑΡΜ
ός
ΟΓΗΣ
Προσλήψ
ΤΗΣ
εις
/
ΡΥΘΜΙΣ
κινητικότ
ΗΣ
ητα
Ενημέρω
ση
εκπαίδευ
ση
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εμπλεκομ
ένων
Άλλο
Στήριξη
και
λειτουργί
α
διαχείρισ
ης
ΓΙΑ ΤΗ Διαχείρισ
ΛΕΙΤΟΥΡ η
ΓΙΑ
& αλλαγών
ΑΠΟΔΟΣ κατά την
Η ΤΗΣ εκτέλεση
ΡΥΘΜΙΣ Κόστος
ΗΣ
συμμετοχ
ής
στη
νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλο
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το κόστος των αξιολογούμενων ρυθμίσεων αφορά στη διαχείριση των αλλαγών εκ των
διατάξεων που εισάγονται ή τροποποιούνται και αντιμετωπίζεται με την επαρκή
προετοιμασία του διοικητικού μηχανισμού ώστε να τις εφαρμόσει και να τις υποστηρίξει.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟ
Ι,
ΔΗΜΟΣ
ΙΑ
ΔΙΟΙΚΗ
ΣΗ,
ΔΙΑΦΑ
ΝΕΙΑ
ΚΙΝΔΥ
ΝΟΙ
ΡΥΘΜΙ
ΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙ
ΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥ
ΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
Α,
ΑΝΤΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝ
ΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝ
ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕ
Σ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣ
ΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ
ΤΗΤΑ

Αναγνώρι
ση
/
εντοπισμ
ός
κινδύνου
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Διαπίστω
ση
συνεπειώ
ν
κινδύνων
στους
στόχους
Σχεδιασμ
ός
αποτροπ
ής
/
αντιστάθ
μισης
κινδύνων
Άλλο

ΜΕΙΩΣ
Η
ΚΙΝΔΥ
ΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογ
ή
Ανάδειξη
καλών
πρακτικώ
ν
κατά
την
υλοποίησ
η
της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγη
ση
διαδικασι
ών
διαχείρισ
ης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης
Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από
την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή
από τους συναρμόδιους Υπουργούς

22.

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

23.



Συνεργασία
με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές



Διεθνής διαβούλευση

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Υποβλήθηκαν: ένα (1) σχόλιο
στο άρθρο για την υλοποίηση
έργων
στις
δημόσιες
υποδομές υγείας που έχουν
ενταχθεί στο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα
Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας ή στο
Αριθμός
Ταμείο
Ανάκαμψης
και
συμμετασχόντων
Ανθεκτικότητας και τρία (3)
σχόλια στο άρθρο για την
άσκηση
ειδικευόμενων
νοσηλευτών στην ειδικότητα
Επί των γενικών
της νοσηλευτικής δημόσιας
αρχών («επί της
υγείας/κοινοτικής
αρχής»)
της
νοσηλευτικής σε σχολικές
αξιολογούμενης
μονάδες.
ρύθμισης
Σχόλια
υιοθετήθηκαν

που Τα σχόλια που υποβλήθηκαν
δεν υιοθετήθηκαν.

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Τα σχόλια που υποβλήθηκαν
δεν υιοθετήθηκαν, καθώς δεν
κρίθηκαν συναφή με το
αντικείμενο των ρυθμίσεων ή
συμβατά με τον σχεδιασμό
του υπουργείου για τα
ρυθμιζόμενα ζητήματα.
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Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των άρθρων Σχόλια
της
υιοθετήθηκαν
αξιολογούμενης
ρύθμισης

που

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

ENOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας
Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα. 2, 5 και 25 Συντάγματος.
Ενωσιακό δίκαιο

25.

26.



Πρωτογενές
ενωσιακό
(συμπεριλαμβανομένου του
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)



Κανονισμός



Οδηγία



Απόφαση

δίκαιο
Χάρτη

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

27.



Ανώτατο
ή
άλλο
εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη
(αναφέρατε)

28.

Αρχή

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων
Ανθρώπου

του

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 69
Προϋπηρεσία ιατρών σε χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 11 ν.
2889/2001

Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.
2889/2001

«5. Οι ιατροί που προσλαμβάνονται
για πρώτη φορά σε θέση Επιμελητών
Α΄, Β΄ και Γ΄ διορίζονται με πενταετή
Στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. θητεία. Στο τέλος της πενταετίας η
2889/2001 (Α΄ 37), περί των ιατρών θέση επαναπροκηρύσσεται και
του Εθνικού Συστήματος Υγείας εφόσον επιλεγεί ο ίδιος ιατρός
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(Ε.Σ.Υ.), προστίθενται δέκατο και διορίζεται ως μόνιμος. Οι ιατροί που
ενδέκατο εδάφιο και η παρ. 5 επιλέγονται
δύο
φορές
για
διαμορφώνεται ως εξής:
κατάληψη
θέσης
στο
Ε.Σ.Υ.
μονιμοποιούνται αυτοδίκαια στο
«5. Οι ιατροί που προσλαμβάνονται βαθμό που κατέχουν μετά τη
για πρώτη φορά σε θέση Επιμελητών συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών.
Α΄, Β΄ και Γ΄ διορίζονται με πενταετή Για τη συμπλήρωση της πενταετίας
θητεία.
λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος
Στο τέλος της πενταετίας η θέση υπηρεσίας ιατρών που διορίστηκαν
επαναπροκηρύσσεται και εφόσον σε οργανική θέση του κλάδου ιατρών
επιλεγεί ο ίδιος ιατρός διορίζεται ως Ε.Σ.Υ. και έχασαν ή χάνουν τη θέση
μόνιμος.
τους με την έκδοση απόφασης των
Οι ιατροί που επιλέγονται δύο φορές επιτροπών εκδίκασης εκκρεμών
για κατάληψη θέσης στο Ε.Σ.Υ. ενστάσεων της παραγράφου 12 του
μονιμοποιούνται αυτοδίκαια στο άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ
βαθμό που κατέχουν μετά τη 165 Α΄) ή με την έκδοση δικαστικής
συμπλήρωση υπηρεσίας πέντε ετών. απόφασης.
Οι
ιατροί
που
Για τη συμπλήρωση της πενταετίας προσλαμβάνονται
σε
θέσεις
λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος διευθυντών διορίζονται με πενταετή
υπηρεσίας ιατρών που διορίστηκαν θητεία, στο τέλος της οποίας ο ιατρός
σε οργανική θέση του κλάδου ιατρών αξιολογείται από το Συμβούλιο
Ε.Σ.Υ. και έχασαν ή χάνουν τη θέση Αξιολόγησης Διευθυντών και εφόσον
τους με την έκδοση απόφασης των η αξιολόγηση είναι θετική ο ιατρός
επιτροπών εκδίκασης εκκρεμών μονιμοποιείται. Οι διατάξεις αυτής
ενστάσεων της παραγράφου 12 του της παραγράφου ισχύουν και για
άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ τους ιατρούς που διορίστηκαν σε
165 Α) ή με την έκδοση δικαστικής θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από
απόφασης.
τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Για
Οι ιατροί που προσλαμβάνονται σε τους Επιμελητές Α΄ που διορίστηκαν
θέσεις διευθυντών διορίζονται με για πρώτη φορά στο Ε.Σ.Υ. με τις
πενταετή θητεία, στο τέλος της διατάξεις του
Ν. 2519/1997
οποίας ο ιατρός αξιολογείται από το εξακολουθεί να ισχύει το εδάφιο 7
Συμβούλιο Αξιολόγησης Διευθυντών της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν.
και εφόσον η αξιολόγηση είναι 2889/2001. Μετά τη μονιμοποίηση
θετική ο ιατρός μονιμοποιείται.
των παραπάνω ιατρών ισχύουν για
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου την εξέλιξή τους οι διατάξεις του
ισχύουν και για τους ιατρούς που άρθρου 35 του Ν. 2519/1997.
διορίστηκαν σε θέση κλάδου ιατρών
Ε.Σ.Υ. πριν από τη δημοσίευση αυτού Η
προϋπηρεσία
ειδικευμένου
του νόμου.
ιατρού, σε υπηρεσίες του κρατικού
Για τους Επιμελητές Α΄ που συστήματος Κρατών Μελών της
διορίστηκαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογίζεται
Ε.Σ.Υ. με τις διατάξεις του Ν. για την εξέλιξη του ιατρού ως
2519/1997 εξακολουθεί να ισχύει το προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.».
εδάφιο 7 της παρ. 7 του άρθρου 11
του Ν. 2889/2001.
Μετά
τη
μονιμοποίηση
των
παραπάνω ιατρών ισχύουν για την
εξέλιξή τους οι διατάξεις του άρθρου
35 του Ν. 2519/1997.
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30.

Η
προϋπηρεσία
ειδικευμένου
ιατρού, σε υπηρεσίες του κρατικού
συστήματος Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογίζεται
για την εξέλιξη του ιατρού ως
προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ..
Το
προηγούμενο
εδάφιο
εφαρμόζεται
και
για
την
προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού
σε υπηρεσία υγείας του κρατικού
συστήματος της Μεγάλης Βρετανίας,
η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά
από την 31η.12.2020, της Ελβετίας,
των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής,
του
Καναδά,
της
Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.
Επίσης, δύναται να υπολογίζεται για
την εξέλιξη στο Ε.Σ.Υ. και η
προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού
σε
κλινική
ή
νοσοκομείο
πανεπιστημιακού
ιδρύματος,
ανεξάρτητα από τη νομική του φύση,
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των χωρών του
προηγούμενου εδαφίου, έπειτα από
σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας.».
Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Καταργούμενες διατάξεις
που προβλέπουν κατάργηση

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία –
αξιολογούμενης
Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
ρύθμισης
Άρθρο 66
Υπουργείο
Παιδείας
και Ειδικά για το Αρεταίειο
Θρησκευμάτων
Νοσοκομείο, το Αιγινήτειο
Νοσοκομείο και το Ευγενίδειο
Θεραπευτήριο, η αρμοδιότητα
έκδοσης απόφασης έγκρισης
σκοπιμότητας για την περ. α)
της παρ. 2 ανήκει στον
Υπουργό
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων, για την περ. β)
της παρ. 2 στη Σύγκλητο του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, για
την περ. γ) της παρ. 2, καθώς
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Άρθρο 71

32.

Υπουργείο
Παιδείας
Θρησκευμάτων

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Αρμόδιο
ή
Εξουσιοδοτική
Είδος
επισπεύδον
διάταξη
πράξης
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Άρθρο 71
Απόφαση
Υπουργείο
Γενικού
Παιδείας και
Γραμματέα Θρησκευμάτων

και
για
την
έγκριση
σκοπιμότητας σε ό,τι αφορά
στην προμήθεια υγειονομικού
υλικού, αναλώσιμου υλικού
και αγαθών ή υπηρεσιών,
εντός του προϋπολογισμού
εκάστου φορέα, ανεξαρτήτως
ποσού,
στην
Εφορεία,
προκειμένου για το Αρεταίειο
και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο,
και στο Διοικητικό Συμβούλιο
για
το
Ευγενίδειο
Θεραπευτήριο.
και Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα
Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, ύστερα από
εισήγηση
της
Γενικής
Διεύθυνσης
Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης καθώς και της
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, καθορίζονται
οι σχολικές μονάδες, στις
οποίες πραγματοποιείται η
άσκηση των ειδικευόμενων,
και εγκρίνεται η είσοδος των
ειδικευόμενων νοσηλευτών σε
αυτές

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική
ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Με απόφαση του
Γενικού
Γραμματέα
Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης,
ύστερα
από
εισήγηση
της
Γενικής
Διεύθυνσης
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Εκπαιδευτικού
Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
καθώς και της
Γενικής
Διεύθυνσης
Σπουδών
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων,
καθορίζονται οι
σχολικές
μονάδες,
στις
οποίες
πραγματοποιείται
η άσκηση των
ειδικευόμενων,
και εγκρίνεται η
είσοδος
των
ειδικευόμενων
νοσηλευτών σε
αυτές.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού, Κωνσταντίνος Κυριόπουλος, 2131513845,

k.Kyriopoulos@nsk.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ39

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ40

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ41

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ42

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ43

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ44

Χ

39

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

40

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

41

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

42

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

43

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

44

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το προτεινόμενο μέρος ρυθμίζονται επιμέρους επείγοντα πολεοδομικά
ζητήματα που αφορούν ιδίως την οριοθέτηση οικισμών, τους όρους δόμησης, τη
νομιμοποίηση αυθαιρέτων, καθώς και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
Παράλληλα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκτάσεων αγροτικού χαρακτήρα, οι
οποίες, λόγω των ιστορικών συνθηκών, απώλεσαν τον αρχικό αγροτικό τους
χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να δασωθούν.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με το προτεινόμενο μέρος αντιμετωπίζονται επιμέρους επείγοντα ζητήματα
που έχουν ανακύψει, ιδίως μέσα από την παράταση προθεσμιών και τη ρύθμιση
ειδικών πολεοδομικών θεμάτων. Επίσης, αντιμετωπίζεται η παρακώλυση της
προώθησης της ηλεκτροκίνησης και επιλύεται το ζήτημα της χρόνιας
αμφισβήτησης της κυριότητας των λεγόμενων «δασωθέντων αγρών» από το
Δημόσιο.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων, τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τους μηχανικούς και τους
ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και τους ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων που
δασώθηκαν και βρίσκονται κατά κανόνα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
Χ ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρα 12, 44 και 128 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), άρθρο 51 του ν. 4643/2019 (Α` 193),
άρθρα 40, 99 και 106 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),
άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται
πρωτογενώς ζητήματα που δεν θα μπορούσαν να
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων
και τροποποιούνται υφιστάμενοι νόμοι.
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ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η
επιλογή νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

Απαιτείται παρέμβαση σε νομοθετικό επίπεδο. Η
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων,
κρίνεται απρόσφορη και δεν επιλύει τα τιθέμενα
ζητήματα

Συναφείς πρακτικές

6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

[X]

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται
με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Η επίλυση επειγουσών πολεοδομικών ζητημάτων, η προώθηση της
ηλεκτροκίνησης, καθώς και η επίλυση του ιδιοκτησιακού
ζητήματος των δασωθέντων αγρών.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Η ενίσχυση του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού και η
συνακόλουθη ασφάλεια δικαίου, καθώς και η εγκαθίδρυση της
ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, με την επίλυση του ζητήματος των
αγρών που έχουν δασωθεί, παρέχονται κίνητρα για την επιστροφή
του πληθυσμού στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου κείνται
κατά κανόνα οι σχετικές εκτάσεις.

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ 
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ
[X]
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

12.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ
[X]
ΟΧΙ

Εξηγήστε:
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του
συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα;

εν λόγω πληροφοριακού
ΝΑΙ
[X]
ΟΧΙ


Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

913

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
[X]
Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο

Στόχος

72

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 4759/2020, περί
οριοθέτησης και πολεοδόμησης οικισμών. Ειδικότερα, θεσπίζεται ένα σύνολο
εξουσιοδοτικών, ρυθμιστικών και μεταβατικών διατάξεων για την αντιμετώπιση
των ζητημάτων οριοθέτησης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης
και των χρήσεων γης, των οικισμών με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000)
κατοίκων, που φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή προ του
έτους 1983, και των προϋφιστάμενων οικισμών του 1923, προκειμένου να
επιτυγχάνονται η ορθή οριοθέτηση αυτών και η προστασία τους.

73

Με το προτεινόμενο άρθρο διευκρινίζεται ότι ως ειδική χρήση γης, είτε των
απολύτως απαραιτήτων ή απαραιτήτων ή αναγκαίων έργων υποδομής οργανισμών
κοινής ωφέλειας, είτε των έργων υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας των
περιοχών, νοείται η ειδική χρήση γης της παρ. 33 και της περ. α’ της υποπαρ. 48.2
της παρ. 48 του Μέρους ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114). Επίσης,
διευκρινίζεται ότι για την εν λόγω ειδική χρήση γης εφαρμόζεται το π.δ.
24/31.5.1985 (Δ΄ 270).

74

Με το προτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα αδυναμίας τήρησης των
προθεσμιών που έχουν τεθεί, δεδομένης της υφιστάμενης υγειονομικής
κατάστασης από την πανδημία του κορωνοϊου COVID-19 για την συγκέντρωση και
ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν υπαγωγές στον ν.
4178/2013 (Α’ 174). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον
ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις
υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο
μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι τις 31.12.2022.
Με το προτεινόμενο άρθρο επιταχύνεται η αδειοδότηση των έργων μεταφοράς και
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, στις περιπτώσεις που αυτά εκτελούνται σε περιοχές
εκτός σχεδίου και το αίτημα της οικοδομικής άδειας συνοδεύεται από αίτημα
έγκρισης παρεκκλίσεων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα αδυναμίας τήρησης των
προθεσμιών που έχουν τεθεί δεδομένης της υφιστάμενης υγειονομικής κατάστασης
για την συγκέντρωση και ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που
αφορούν σε υπαγωγές στον 4495/2017. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, αναλόγως την
περίπτωση, πρέπει να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων

75

76
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77

δικαιολογητικών: α) έως 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις με ημερομηνία
πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και β) εντός
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παράβολου για δηλώσεις με
ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από 1η Ιανουαρίου 2021. Η διαγραφή του
προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 προκύπτει από την
αντίθεση αυτού με το περιεχόμενο του άρθρου 51 του ν. 4643/2019, το οποίο
τυγχάνει εφαρμογής στις εν λόγω περιπτώσεις.
Με το προτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα αδυναμίας μεταφοράς
υπαγωγών αυθαιρέτων κατηγορίας 5 στον ν. 4495/2017, παρότι είχε
πραγματοποιηθεί ήδη υπαγωγή σε προγενέστερο νόμο περί τακτοποίησης
αυθαιρέτων και ειδικότερα στους ν. 4014/2011 και 4178/2013 και πληρούνται οι
λοιπές προϋποθέσεις του ν. 4495/2017 περί υπαγωγής. Η προτεινόμενη ρύθμιση
είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου και της ίσης
αντιμετώπισης, καθώς δεν πρόκειται για νέες υπαγωγές, αλλά για υπαγωγές που
είχαν ήδη πραγματοποιηθεί προ ετών.

78

Με το προτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της στενής προθεσμίας ως
προς την έκδοση οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης, λαμβανομένων υπόψη τόσο
των καθυστερήσεων που προκύπτουν λόγω της υγειονομικής κατάστασης που
διαμορφώθηκε από την πανδημία του κορωνοϊου COVID-19, όσο και του γεγονότος
ότι στο προγενέστερο του ν. 4495/2017 νομικό πλαίσιο η προθεσμία αυτή είχε
διάρκεια τέσσερα (4) έτη. Προβλέπεται, επομένως, η δυνατότητα έκδοσης
οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης εντός τεσσάρων (4) ετών. Μετά την άπρακτη
πάροδο των τεσσάρων (4) αυτών ετών εφαρμόζονται, σε περίπτωση υπαιτιότητας
του αιτούντος, οι διατάξεις περί κατεδάφισης και επιβολής προστίμου.

79

Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζεται η προστασία των ενισχύσεων από
κατασχέσεις, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του ποσού των χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο στα προγράμματα για την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθεί ο όγκος των
εκκρεμών αιτήσεων ολοκλήρωσης και θα μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος καταβολής
της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Προς αυτό τον σκοπό οι δικαιούχοι των
ενισχύσεων του παρόντος που αιτούνται ενίσχυσης για ανώτατο ποσό συνολικά έως
χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους
στις δράσεις και την είσπραξη των ενισχύσεων.

80

Mε την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος
των αγροτικών εκτάσεων που δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας
τους και η ρύθμιση της προστασίας και διαχείρισης αυτών ανάλογα με τη μορφή
που φέρουν σήμερα, ήτοι αν πρόκειται για δάση της παρ. 1 του άρθρου 3 ή για
δασικές εκτάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Αύξηση εσόδων

Χ

Μείωση δαπανών
Εξοικονόμηση χρόνου
ΑΜΕΣΑ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία /
διαφάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το όφελος είναι κάθετο και διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας και δημόσιας διοίκησης. Όσον αφορά
ειδικότερα τη ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς, παρέχονται κίνητρα για την επιστροφή του πληθυσμού
στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου κατά κανόνα απαντώνται, το οποίο θα συμβάλλει όχι μόνο στην
οικονομική τους ανάπτυξη, αλλά και στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος, καθώς οι καθαρισμοί αυτών
των αγρών θα συμβάλουν θετικά στην προστασία των δασών από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές.
Παράλληλα, αποκαθίσταται το αίσθημα δικαίου των πολιτών απέναντι στο Δημόσιο, με την αποφυγή
προστριβών και εντάσεων, ενώ αποσυμφορούνται και τα Δικαστήρια, στα οποία καταλήγουν οι σχετικές
διαφορές.
19.
Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
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ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι σκοπούμενες ρυθμίσεις ως επί το πλείστον δεν παρουσιάζουν άμεσα κόστος και σε κάθε περίπτωση, το
όποιο ενδεχόμενο κόστος δεν δύναται να προσδιορισθεί εκ των προτέρων με ασφάλεια ή έστω να
πιθανολογηθεί με επαρκή βεβαιότητα.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση
22.

κατά

τη

διάρκεια

της

νομοπαρασκευαστικής

διαδικασίας από την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης
μέχρι την υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες



Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Διεθνής διαβούλευση


23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Αριθμός
συμμετασχόντων

Δεν
τυγχάνει
εφαρμογής
δεδομένου ότι τα σχόλια
υποβλήθηκαν κατ’ άρθρο.

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Δεν
τυγχάνει
εφαρμογής
δεδομένου ότι τα σχόλια
υποβλήθηκαν κατ’ άρθρο.

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
Αριθμός
συμμετασχόντων

Δεν
τυγχάνει
εφαρμογής
δεδομένου ότι τα σχόλια
υποβλήθηκαν κατ’ άρθρο.

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

47
Μεγάλο μέρος των σχολίων
επικροτεί την θεσμοθέτηση των
ρυθμίσεων με αποτέλεσμα να
μην απαιτείται περαιτέρω
ενσωμάτωση
αυτών.
Επιπροσθέτως,
πραγματοποιήθηκε
νομοτεχνική βελτίωση του
άρθρου 40 σε συνέχεια των
σχολίων που υποβλήθηκαν.
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Εξαιτίας της διηγηματικής, της
περιγραφικής
και
Σχόλια
που
δεν άκρως
εξατομικευμένης
φύσης
των
υιοθετήθηκαν
περισσοτέρων
εκ
των
(συμπεριλαμβανομένης
αναρτηθέντων
σχολίων,
δεν
επαρκούς αιτιολόγησης)
συμπεριελήφθησαν πολλά από
αυτά στο σχέδιο νόμου καθώς
δεν συμπεριλαμβάνονται στην
τρέχουσα
νομοθετική
πρόβλεψη αλλά ενδεχομένως
να αποτελέσουν μελλοντικά
αντικείμενο επεξεργασίας.

Επισυνάπτεται αναλυτική έκθεση διαβούλευσης.
ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0 και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Το Σ/Ν αναρτήθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 24.2.2022 και ώρα 23.30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 3.3.2022 και ώρα 23.30
Δικτυακός τόπος Ανάρτησης : www.opengov.gr
ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΘΡΩΝ: 8
ΠΛΗΘΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ : 47
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

Επί του άρθρου 40 με τίτλο «Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών – Αντικατάσταση άρθρου 12 και
παρ. 2 άρθρου 16 του ν. 4759/2020, κατάργηση άρθρου 19 του ν. 2508/1997», υποβλήθηκαν έντεκα (11) σχόλια:
3 Μαρτίου 2022: 21:45 : (άρθρο 40): Ο Δήμος Διονύσου προσπαθεί επί σειρά ετών, σε συνεννοήσεις με την Πολιτική Ηγεσία
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να επιλυθεί το τεράστιο Οικιστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ταλανίζει χιλιάδες δημότες,
εξαφανίζει περιουσίες και δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να οργανωθούν πολεοδομικά οι Οικισμοί, λίγο έλειψε να
κινδυνεύσουν και ζωές ακόμα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα το χειμώνα του 2021 με τη «ΜΗΔΕΙΑ» και το καλοκαίρι με τις
πυρκαγιές.
Είναι επιτακτική ανάγκη με το άρθρο 40 να λυθούν τα προβλήματα δίκαια και οριστικά.
Ιδιαίτερα για τους προϋφιστάμενους του 1923 Οικισμούς, παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η πάγια νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας με πληθώρα αποφάσεων, σύμφωνα με την οποία για την οριοθέτηση των προ του 1923 Οικισμών εφαρμοστέες
είναι ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις (το Π.Δ. 2.3/13.3.1981. ΦΕΚ 138 Δ).
Προτείνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου να αναδιατυπωθεί ως εξής:
“3. Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1, για τον προσδιορισμό των ορίων των οικισμών, βάσει της
παρ. 2, λαμβάνονται υπόψη τα προσφορότερα διαθέσιμα ιστορικά και σύγχρονα χαρτογραφικά στοιχεία κατάλληλης κλίμακας
και εφαρμόζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες που ορίζονται α) για μεν τους οικισμούς της χώρας με πληθυσμό κάτω των δύο
χιλιάδων (2.000) κατοίκων που φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή προ του έτους 1983 τα άρθρα 81-84 του
Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14/27-07-1999 (Δ’ 580)) και β) για τους προϋφιστάμενους του 1923
οικισμούς τα άρθρα 100-107 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14/27-07-1999 (Δ’ 580)).
3 Μαρτίου 2022 : 21:33 : (άρθρο 40): Η τροπολογία του νόμου επιλύει το πρόβλημα της οριοθέτησης των οικισμών που είναι
προϋφιστάμενοι του 1923. Είναι πολύ σημαντική καθ’ ότι αφορά οικισμούς που εκκρεμεί η τελική οριοθέτηση ενώ έχουν
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διαπιστωτική πράξη ότι όντως ανήκουν στους προυφιστάμενους οικισμούς προ του 1923 και έχουν υποβάλει πρόταση
οριοθέτησης από τους οικείους ΟΤΑ.
3 Μαρτίου 2022 : 20:55 : (άρθρο 40) : Η νέα τροπολογία του νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση αυτές τις ημέρες κινείται
προς την σωστή κατεύθυνση για την επίλυση των προβλημάτων που άπτονται της ρύθμισης σοβαρών οικιστικών θεμάτων στη
χώρα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες.
Η υφιστάμενη διατύπωση των νόμων έως τώρα δεν επικαλείται τα σωστά άρθρα του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής
Νομοθεσίας που αφορούν τους οικισμούς που προϋπάρχουν του 1923. Για παράδειγμα, στο βιβλίο «Δίκαιο Χωροταξίας και
Πολεοδομίας» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019) η κ. Γιαννακούρου αναφέρεται σε ένα σημείο στο ΠΔ της 24.4./3.5.1985
που αφορά τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Στην σελίδα 237 γράφει τα εξής περιγράφοντας το πρόβλημα που
προσπαθούμε να επιλύσουμε:
«Εξάλλου, από την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όπως αυτή έχει ερμηνευθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνάγεται ότι
στις ρυθμίσεις του πιο πάνω διατάγματος δεν υπάγονται οι προϋφιστάμενοι του έτους 1923 οικισμοί, έστω και αν έχουν
πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία οικισμών, για την οποία έχουν, μάλιστα, θεσπιστεί
ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις [Σημ. στο σημείο αυτό παραπέμπει στην υποσημείωση 119]. Οι ρυθμίσεις, επομένως, του
ΠΔ/τος της 24.4.1985, όπως ισχύουν, με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος οριοθέτησης, όροι και περιορισμοί δομήσεως και
χρήσεις γης για όλους αδιακρίτως, τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ‘είναι ανίσχυρες καθ’ ο μέρος αφορούν οικισμούς
προ του 1923 έστω και αν αυτοί είναι κάτω των 2.000 κατοίκων’» [Σημ. στο σημείο αυτό παραπέμπει στην υποσημείωση 120].
[Υποσημείωση 119. Βλ. και ΣτΕ 3603/2007, 2169/2006, 4445/2005 κ.ά. / Υποσημείωση 120. ΣτΕ 51/2018 (σκ. 8).]
Μεταξύ άλλων γίνεται φανερό ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου χρήζει επαναδιατύπωσης καθώς σήμερα
έχουμε μια συγκρουσιακή νομική πραγματικότητα η οποία τελικά διαιωνίζει το καθεστώς αδικίας ανάμεσα σε πολίτες α’ και β’
κατηγορίας.
Χρειάζεται μεγάλη προσοχή να διαχωριστούν οι περιπτώσεις μεταξύ των οικισμών και διαφορετικών προβλημάτων που έχουν
δημιουργηθεί. Ειδικά αυτό ισχύει για τους οικισμούς που δεν διαθέτουν τελεσίδικη έγκριση της οριοθέτησης τους από την
Διοίκηση αν και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την οριοθέτηση τους και παραμένουν σε μια εκκρεμεί
κατάσταση με την έμεση απειλή ότι εάν αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες θα κηρυχθούν δάση! Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε
ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας και έμεσης απειλής όπου οι ιδιοκτησίες “είναι και δεν είναι” οι ιδιοκτήτες “έχουν και δεν
έχουν”, και όπου οι ΟΤΑ στο τέλος της ημέρας δεν ξέρουν τι έχουν να διαχειριστούν και όπου η Δημόσια Διοίκηση χάνεται μέσα
στον δαίδαλο της γραφειοκρατίας και των αντικρουόμενων αποφάσεων. Κύριοι, εάν δεν δημιουργήσετε ξεχωριστή πρόβλεψη,
και δεν δώσετε χρόνο προετοιμασίας, για τις περιπτώσεις αυτές, οι νόμοι που έχετε ψηφίσει δεν θα εφαρμοστούν ομοιόμορφα.
Θα δημιουργηθούν εξαιρέσεις και πολίτες α΄ και β΄ κατηγορίας. Είναι άλλο το πρόβλημα με τους οικισμούς προ του 1923 με
εγκεκριμένα όρια και άλλο με τους οικισμούς με αναγνωρισμένους οικισμούς προ του ’23 – χωρίς εγκεκριμένα όρια – εντός
άτυπων δασικών χαρτών – με αποφάσεις του εφετείου και του ΣΤΕ που επικαλούνται την ευθύνη της διοίκησης να εγκρίνει τα
όρια των οικισμών πριν την εφαρμογή άλλων διατάξεων / ρυθμίσεων.
Για να υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος στο θέμα πρέπει απαραιτήτος η Δημόσια Διοίκηση να προβεί στις κατάλληλες
ενέργειες προκειμένού να οριοθετηθούν οι οικισμοί προ του ’23 που βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω διοικητικής
κωλυσιεργίας. Πώς θα γίνει η ανάρτηση των δασικών χαρτών χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα όρια των νόμιμων αυτών
οικισμών, θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι δίκαιο και σύννομο; Εάν το θέμα δεν λυθεί, η όλη διαδικασία θα αποδειχτεί
προβληματική πράγμα το οποίο θα παρατείνει στο διηνεκές το πρόβλημα για άλλη μια φορά.
Η τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 4759/2020 για να είναι εφαρμόσιμη χρειάζεται να λάβει υπ΄ όψη της και τα άρθρα
100-105 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας / 1999 τα οποία και πρέπει να συμπληρωθούν στην τροπολογία αυτή:
Αρθρον-101 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Αρθρον-102 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ
Αρθρον-103 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Αρθρον-104 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αρθρον-105 ΓΡΑΜΜΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Εύχομαι καλή επιτυχία στην επίλυση των δύσκολων προβλημάτων που καλείστε να αντιμετωπίσετε.
3 Μαρτίου 2022: 20:27 : (άρθρο 40) : Κατ’αρχάς το άρθρο 40 είναι προς την ορθή κατεύθυνση για να επιτευχθεί η επίλυση
των χρόνιων προβλημάτων που αφορούν τους οικισμούς.
Ειδικά για τους οικισμούς τους προϋφιστάμενους του 1923 με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων (προκύπτει από την
παράγραφο 4 ότι) έχει προβλεφθεί η παράγραφος 5, κατά την οποία οι οικισμοί αυτοί δεν απαιτείται να επαναοριοθετηθούν.
Αυτό είναι απολύτως σαφές.
Στη συνέχεια όμως της παραγράφου, «Κατά την δε πολεοδόμησή τους ως περιοχή εντός ορίων οικισμού, λαμβάνεται το όριο
της περιοχής που έχει απεικονιστεί στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο, ως οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 ή ως
πυκνοδομημένο τμήμα αυτού.» προκύπτουν οι κάτωθι ασάφειες :
Α) ως προς το όριο που θα ληφθεί κατά την πολεοδόμηση ως περιοχή εντός ορίων οικισμού , θα είναι το όριο του οικισμού
προ του ΄23 ή το πυκνοδομημένο τμήμα αυτού ;
Ποιος θα κρίνει και με ποια κριτήρια, εάν θα εφαρμοστεί το ένα ή το άλλο ;
Β) στην περίπτωση που κατά την πολεοδόμηση εφαρμόζεται το πυκνοδομημένο τμήμα, θα πρέπει με σαφήνεια να καθοριστεί
και η χρονική στιγμή που κρίνεται η πυκνοδόμηση . Δηλαδή : α) κατά την χρονική περίοδο της μελέτης πολεοδόμησης ; β)
κατά την χρονική στιγμή έκδοσης του ΦΕΚ που αφορά το παρόν άρθρο ; γ) κατά την χρονική στιγμή έγκρισης του ΓΠΣ , κλπ
Η αποσαφήνιση των ερωτημάτων είναι απαραίτητη για να μην προκύψει διχογνωμία μεταξύ των υπηρεσιών, των μελετητών,
και των λοιπών ενδιαφερομένων, που θα οδηγήσει σε εμπλοκές την προσπάθεια πολεοδόμησης.
3 Μαρτίου 2022: 19:40 : (άρθρο 40) Το πρόβλημα οριοθέτησης των οικισμών κρατάει ομήρους χιλιάδες ιδιοκτήτες επι
δεκαετίες.Να συντομευτούν πλέον οι διαδικασίες της τελικής οριοθέτησης όπου η αδιαφορία και η αμέλεια της διοίκησης
μέχρι σήμερα έχει αφήσει σε εκκρεμότητα.
3 Μαρτίου 2022: 19:00 : (άρθρο 40): Η τροπολογία αυτή λύνει χρόνια πρόβληματα και αποκαθιστά την δικαιοσύνη ανάμεσα
στους Πολίτες και την Πολιτεία. Ειδικά για οικισμούς προ του 2023 ενώ υπήρξε διαπιστωτική Πράξη, η διοίκηση δεν έχει βάλει
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μετά από τόσες δεκαετίες τα όρια. Εκεί πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις των Άρθρων 100,101, 102, 103, 104, 105 της
πολεοδομικής νομοθεσίας του 1999.
3 Μαρτίου 2022: 18:50 : (άρθρο 40): Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της
οριοθέτησης των οικισμών προ του 1923. Υπάρχουν ιδιοκτήτες επί πολλά χρόνια όμηροι. Θα πρέπει να επισπευσθούν οι
διαδικασίες για την έγκριση των ορίων των υπό έγκριση οικισμών ώστε να έχουν ισχύ και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες
διατάξεις των άρθρων 100,101, 102, 103, 104, 105 του κώδικα και της Βασική Πολεοδομική & Χωροταξική Νομοθεσία του 1999.
3 Μαρτίου 2022: 18:18 : (άρθρο 40): Σχόλιο επί της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου Υπουργείου Εσωτερικών
υπό διαβούλευση (λήξη διαβούλευσης 3-3-2022)
[βλ. Μέρος Στ’, Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, άρθρο 40 «Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις
οικισμών – Αντικατάσταση άρθρου 12 και παρ. 2 άρθρου 16 του ν. 4759/2020, κατάργηση άρθρου 19 του ν. 2508/1997»].
Για την ως άνω παράγραφο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την
οποία για την οριοθέτηση των προ του 1923 οικισμών, εφαρμοστέες είναι οι ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις του π.δ. της 2/13-31981 περί οριοθετήσεως και όρων δομήσεως των οικισμών προ του 1923 (Δ` 138) [άρθρα 100-107 Κώδικα Βασικής
Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ), π.δ. της 14/27-07-1999 (Δ` 580)], όχι δε οι γενικές διατάξεις του π.δ. της 24-4/3-5-1985 περί
οριοθετήσεως και όρων δομήσεως των (κοινών) οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους (Δ` 181) [άρθρα 83 επόμ. ΚΒΠΝ], (ΣτΕ
1268/2019, 1481/2015, 4446/2010, 3603/2007, 2169/2006, 4445/2005 κ.ά..).
Είναι φανερό ότι η υφιστάμενη διατύπωση δεν επικαλείται τα σωστά άρθρα του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας
που αφορούν τους οικισμούς που προϋπάρχουν του 1923.
Σε σχέση με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4759/2020, έχει ενδιαφέρον μια παράγραφος από το βιβλίο της Καθηγήτριας του
ΕΚΠΑ κ. Γ. Γιαννακούρου «Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019). Η κ. Γιαννακούρου
αναφέρεται σε ένα σημείο στο ΠΔ της 24.4./3.5.1985 που αφορά τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, και είχε εκδοθεί με
εξουσιοδοτική διάταξη του Ν.1337/1983. Στην σελίδα 237 γράφει τα εξής:
«Εξάλλου, από την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, όπως αυτή έχει ερμηνευθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνάγεται ότι
στις ρυθμίσεις του πιο πάνω διατάγματος δεν υπάγονται οι προϋφιστάμενοι του έτους 1923 οικισμοί, έστω και αν έχουν
πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία οικισμών, για την οποία έχουν, μάλιστα, θεσπιστεί
ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις [Σημ. στο σημείο αυτό παραπέμπει στην υποσημείωση 119]. Οι ρυθμίσεις, επομένως, του
ΠΔ/τος της 24.4.1985, όπως ισχύουν, με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος οριοθέτησης, όροι και περιορισμοί δομήσεως και
χρήσεις γης για όλους αδιακρίτως, τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ‘είναι ανίσχυρες καθ’ ο μέρος αφορούν οικισμούς
προ του 1923 έστω και αν αυτοί είναι κάτω των 2.000 κατοίκων’» [Σημ. στο σημείο αυτό παραπέμπει στην υποσημείωση 120].
[Υποσημείωση 119. Βλ. και ΣτΕ 3603/2007, 2169/2006, 4445/2005 κ.ά. / Υποσημείωση 120. ΣτΕ 51/2018 (σκ. 8).]
Κατά συνέπεια, η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του σχεδίου νόμου πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής:
«3. Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1, για τον προσδιορισμό των ορίων των οικισμών, βάσει της
παρ. 2, λαμβάνονται υπόψη τα προσφορότερα διαθέσιμα ιστορικά και σύγχρονα χαρτογραφικά στοιχεία κατάλληλης κλίμακας
και εφαρμόζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες, που ορίζονται (α) στα άρθρα 81 έως 84 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής
Νομοθεσίας (π.δ. της 14/27-07-1999 (Δ` 580)), για τους οικισμούς της χώρας με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000)
κατοίκων που φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή προ του έτους 1983, και (β) στα άρθρα 100-107 του ως
άνω κώδικα για τους προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς».
Λουδοβίκος Βασενχόβεν
Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
3 Μαρτίου 2022: 18:06 : (άρθρο 40): Επιτέλους επιλυετε το σοβαρό πρόβλημα της οριοθέτησης των οικισμών προ του
1923.Ειδικα για τους οικισμούς που έχουν διαπιστωτικη πράξη ότι ανήκουν στους οικισμούς προ του 1923 και έχουν πρόταση
οριοθέτησης από ΟΤΑ να εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 100,101,102,103,104,105 του κώδικα της Πολεοδομικής
Νομοθεσίας του 1999.
3 Μαρτίου 2022:16:54 : (άρθρο 40): Η προτεινόμενη τροπολογία είναι σημαντική, καθώς συντείνει στην επίλυση του
χρονίζοντος ζητήματος των οικισμών που προϋπάρχουν του 1923. Έχει έλθει επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου, για οικισμούς
που υφίστανται αδιαλείπτως για περισσότερα από 100 (!) χρόνια, να δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους να αξιοποιήσουν την
περιουσία τους. Η αξιοποίηση θα γίνει κατά τρόπο σύννομο και με σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι, θα αρθεί μία μεγάλη αδικία,
κατά τρόπο σύμφωνο με το ΠΔ του 1981. Αναμένουμε με αγωνία τη θετική έκβαση.
2 Μαρτίου 2022: 23:36: (άρθρο 40): ΚΥΡΙΟΙ τα έχετε προβλέψει όλα , αλλά έχετε αφήσει απ’ έξω τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα ή
αγροτεμάχια με κτίσματα ή μη, με αποτέλεσμα οι κόποι μιας γενιάς και το όνειρο να γίνει εφιάλτης. Εάν σε μία ηλεκτρονική
πλατφόρμα θα είχε την δυνατότητα ο ιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου αγρού να το δηλώσει με τα υπερκείμενα κτίσματα, και με την
εκδοχή ότι δεν θα γινόταν ένσταση επι μία 10ετία να είχε δυνατότητα να τακτοποίηση το εξ αδιαιρέτου αγρό σε διαιρετό με την
προϋπόθεση να αφήσει εκείνον τον κοινόχρηστο δρόμο που είναι απαραίτητος να λειτουργήσει ο οικισμός .
Θα προκύπταν τα εξής.
1. Οι διαιρετοί αγροί θα αποκτούσαν οντότητα νομιμοποίησης , επισκευαστικές άδειές , αξία μεταβίβασής από τους
αδιάφορους κληρονόμους σε αγοραστές που θα αναπαλαίωναν οικίες και οικισμούς ολόκληρους
2. Το κράτος θα εισέπραττε φόρους και φπα
3. Ο εφκα θα εισέπραττε εισφορές.
4. Οι Μηχανικοί δικηγόροι μεσίτες και συμβολαιογράφοι θα κινούσαν την ανάπτυξη και θα αλλάζαν τον συντελεστή του ΑΕΠ
θετικά .
5. Θα σταματούσε η ερημοποίηση και θα γίνουν γειτονίες .
6. Ο μέσος αστός θα μπορούσε να συναλλαχθεί και να εκπληρώσει το όνειρό του είτε ως αγοραστής είτε ως πωλητής.
7. Μην περιμένετε με οικιστικές μελέτες και εντάξεις σε σχέδια να βρουν το δρόμο τους τα αυθαίρετα της προηγούμενης γενιάς,
το σύστημα είναι απογοητευτικά γραφειοκρατικό και πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία για τα αυθαίρετα εκτός σχεδίου.
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Επί του άρθρου 41 με τίτλο «Όροι δόμησης και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο
44 του ν. 4759/2020» δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
Επί του άρθρου 42 με τίτλο «Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών στον ν. 4178/2013 – Αντικατάσταση παρ. 11
του άρθρου 51 του ν. 4643/2019», υποβλήθηκαν οκτώ (8) σχόλια, κάποια εξ’ αυτών υποβλήθηκαν πέραν της μιας φοράς:
1 Μαρτίου 2022: 19:31: (άρθρο 42): ΠΑΡΑΚΑΛΩ να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας που ορίζεται «Mε το άρθρο 52 του
ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018,
παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση
στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις
παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να
προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη
1 Μαρτίου 2022: 18:35 : (άρθρο 42) ΠΑΡΑΚΑΛΩ να εξετάσετε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο 52
του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-122018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση
στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις
παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να
προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη
1 Μαρτίου 2022: 18:34 : (άρθρο 42): ΠΑΡΑΚΑΛΩ να ορίσετε παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο 52 του
ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018,
παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση
στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις
παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να
προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη
1 Μαρτίου 2022: 18:30 : (άρθρο 42) Είναι σκόπιμο να δοθεί παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο 52 του
ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις ά-δειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018,
παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση
στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις
παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να
προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη
1 Μαρτίου 2022: 18:14 : (άρθρο 42) ΠΑΡΑΚΑΛΩ να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας που ορίζεται «Mε το άρθρο 52 του
ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018,
παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση
στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις
παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να
προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη
1 Μαρτίου 2022: 17:50 : (άρθρο 42) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται «Mε το άρθρο
52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 3112-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022». Λόγω των έκτακτων μέτρων και της φειδούς στην χορήγηση
στεγαστικών δανείων ΔΕΝ κατέστη δυνατόν να οικοδομηθούν αδειοδοτηθέντα γήπεδα. Ειδικότερα σε περιπτώσεις
παρεκκλίσεων για δόμηση εκτός σχεδίων λόγω ΝΑΤΟΥΡΑ υπάρχει κίνδυνος να χαθεί οριστικά η δόμηση. Παρακαλώ να
προβλεφθεί αυτόματα η περαιτέρω παράταση για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη
28 Φεβρουαρίου 2022: 12:16 : (άρθρο 42) Σχετικά με την υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών με καταληκτικές
ημερομηνίες 8.02.22 8.05.22 και 8.8.22 ( παρ 11 άρθρου 51 του ν. 4643/2019), για την ολοκλήρωση της δήλωσης αυθαίρετων
με υπαγωγή στον ν.4178/13 οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν.4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν.4014/2011 που
έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013 προτείνεται η υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών να συμπίπτει με την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίων.
Η διάταξη περί δεσμευτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών θέτει σε ομηρία χιλιάδες μηχανικούς και δεν
εξυπηρετεί σε τίποτα εφόσον η διαδικασία αυτή ούτος η άλλως ολοκληρώνεται είτε κατά τη διαδικασία μεταβάσεων ακίνητων
είτε ιθα ολοκληρωθεί δεσμευτικά κατά τη διαδικασία της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του καθε κτιρίου
Επί του άρθρου 43 με τίτλο: «Παρεκκλίσεις από όρους δόμησης για κτίρια κοινής ωφέλειας – Τροποποίηση παρ. 5 του
άρθρου 40 του ν. 4495/2017» δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
Επί του άρθρου 44 με τίτλο «Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αυθαίρετων κατασκευών Τροποποίηση περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017» υποβλήθηκαν είκοσι ένα (21) σχόλια, κάποια εκ των οποίων
υποβλήθηκαν πέραν της μιας φοράς:
3 Μαρτίου 2022: 21:07 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Οριστικές δηλώσεις υπαγωγής μπορούν να θεωρηθούν ανοικτές προκειμένου να γίνει μεταφορά υπαγωγής. Αυτή η μεταφορά
υπαγωγής μπορεί να γίνεται από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13), ανεξαρτήτως
αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
3 Μαρτίου 2022: 21:41 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
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«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13 μπορεί να γίνεται σε ανοικτές ή και σε οριστικές δηλώσεις υπαγωγής
που θεωρούνται ανοικτές για το σκοπό αυτό, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
3 Μαρτίου 2022: 18:56 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
Να προστεθεί στο άρθρο 99,του ν. 4495/17 στα δικαιολογητικά : «χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών» σε όλες τις
περιπτώσεις αυθαιρέτων ξεκάθαρα, όπως οριζόταν και προηγούμενο νόμο τον 4178/13, για λόγους ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ.
2 Μαρτίου 2022: 21:22 : (άρθρο 44): Να προστεθεί: Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα
(από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) να γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
Γιά λόγους ισονομίας’ Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις, αλλά κ διευκολύνονται και
οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους), Αλλά και η
πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των ακινήτων» που έχει προγραμματίσει, αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.
Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,
διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»
2 Μαρτίου 2022: 20:21 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
2 Μαρτίου 2022: 20:16 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
2 Μαρτίου 2022: 20:56 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
2 Μαρτίου 2022: 19:58 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
2 Μαρτίου 2022: 19:52 : (άρθρο 44): Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
2 Μαρτίου 2022: 19:00: (άρθρο 44) Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το
Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή
του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …»
να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
2 Μαρτίου 2022: 19:06 : (άρθρο 44) Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής:
«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
2 Μαρτίου 2022: 16:02 : (άρθρο 44) Να προστεθεί: Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα
(από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) να γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Γιά λόγους ισονομίας’ Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι
Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις, αλλά κ διευκολύνονται και οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης
και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους), Αλλά και η πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των
ακινήτων» που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.
2 Μαρτίου 2022: 09:47 : (άρθρο 44) Να προστεθεί: Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα
(από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) να γίνεται ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής».
Γιά λόγους ισο-νομίας’ Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις, αλ-λά κ διευκολύνονται και
οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους), Αλλά και η
πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των ακινήτων» που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.
2 Μαρτίου 2022: 9:40 : (άρθρο 44) Να προστεθεί: Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από
το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) να γίνεται ελεύθερα,
ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Γιά λόγους ισονομίας’ Ετσι ΑΠΕΓΛΩΒΙΖΟΝΤΑΙ οι
Μηχανικοί που έχουν αναλάβει τέτοιες υποθέσεις, αλλά κ διευκολύνονται και οι πολίτες (που για λόγους οικονομικής κρίσης
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και πανδημίας δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους), Αλλά και η πολιτεία για την υλοποίηση »του χάρτη των
ακινήτων» που έχει προγραμματίσει,αλλά και τα πολλαπλά έσοδα που θα έχει.
1 Μαρτίου 2022: 23:48 : (άρθρο 44) Να προστεθεί στο άρθρο 99,του ν. 4495/17 στα δικαιολογητικά :»χωρίς την συναίνεση των
συνιδιοκτητών» σε όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων ξεκάθαρα, όπως οριζόταν και προηγούμενο νόμο τον 4178/13, γιά λόγους
ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ.
1 Μαρτίου 2022: 22:30 : (άρθρο 44) ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ :Η Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 να γίνεται και
αντίστροφα δηλαδή από τον Ν.4495/17 στον Ν.4178/13 , ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής.
Κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί, για λόγους ισονομίας. Είναι γνωστό σε όλους ότι η οικονομική κρίση(από το 2010) αλλά και η
πανδημία των τελευταίων χρόνων , ΄το γενικευμένο lockdown ,εμπόδισαν τους πολίτες να προβούν στην τακτοποίηση των
αυθαιρέτων τους.
1 Μαρτίου 2022: 22:46 : (άρθρο 44) Θεωρώ ότι, στις διατάξεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, πρέπει να ρυθμιστεί και η
περίπτωση κτισμάτων που τμήμα τους ανήκει σε όμορο γήπεδο, που ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία
ιδίως για τα εκτός σχεδίου. Είναι ζήτημα που έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Αφορά κυρίως συγγενείς, όπως σύζυγοι
κλπ. Π.χ. θα μπορούσε να γίνει με αίτηση και των δύο ιδιοκτητών και με συνένωση των δύο γηπέδων μετά την ολοκλήρωση της
υπαγωγής. Άλλωστε, αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την εκτός σχεδίου δόμηση, επειδή, πέραν του ότι η τακτοποίηση γίνεται
κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης, η συνένωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει αρτιότητα αν κανένα από τα γήπεδα που θα
συνενωθούν δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 4759/2020.
1 Μαρτίου 2022: 21:10 : (άρθρο 44) Μετά το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 44 να προστεθεί νέο εδάφιο ως
εξής:«Μεταφορά υπαγωγής από το Ν.4178/13 στο Ν.4495/17 και αντίστροφα (από το Ν.4495/17 στο Ν.4178/13) γίνεται
ελεύθερα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη μεταφορά υπαγωγής». Στην αρχή του άρθρου 44, αντί «Το τρίτο και
τέταρτο εδάφιο της περ. ια) …» να γραφεί «Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. ια) …»
1 Μαρτίου 2022: 18:02 : (άρθρο 44) Θεωρώ ότι, στις διατάξεις για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, πρέπει να ρυθμιστεί και η
περίπτωση κτισμάτων που τμήμα τους ανήκει σε όμορο γήπεδο, που ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία
ιδίως για τα εκτός σχεδίου. Είναι ζήτημα που έχει παρουσιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Αφορά κυρίως συγγενείς, όπως σύζυγοι
κλπ. π.χ. με αίτηση και των δύο ιδιοκτητών και με συνένωση των δύο γηπέδων μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής. Άλλωστε,
πέραν του ότι η τακτοποίηση γίνεται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης η συνένωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει αρτιότητα
αν κανένα από τα δύο γήπεδα που θα συνενωθούν δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33
του Ν. 4759/2020.
1 Μαρτίου 2022: 1:43 : (άρθρο 44) Προτείνω όσοι κατέχουν αυθαίρετες κατοικίες ή αυθαίρετα καταπατημένες ή καταπατημένα
οικόπεδα τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό δημόσιο ή σε ιδιοκτήτη ο οποίος είναι εξαφανισμένος και το έχει εγκατάληψη.
Να δίνεται μία ευκαιρία σε αυτόν που θέλει να διατηρήσει το οικόπεδο και να το αξιοποιήσει δίνοντας με διαδικασίες express
οικοδομική άδεια ή δίνοντας τίτλο ιδιοκτησίας με πιο απλές διαδικασίες. διότι θα επιφέρει οικονομική δραστηριότητα, φόρους
στο κράτος ,εργασία σε ανθρώπους για την κατασκευή οικιας .
Επίσης τα αγροτεμάχια που τα εκμεταλλευόμαστε από γενιά σε γενιά Ελαιώνες που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας να γίνει
μία διαδικασία πιο απλή και πιο εύκολη για μεταβίβαση να αποκτήσει το αγροτεμάχιο με τίτλο ιδιοκτησίας. Να Φαίνεται στο
Ε9 ,στο ΟΣΔΕ του οπεκα . Να μπορεί να παίρνει τίτλο ιδιοκτησίας και να έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει ειτε ως Αγρότης.
Γιατί θα παράγει το λάδι του και θα το καλλιεργεί . ή εργάζοντας τοποθετώντας φωτοβολταϊκά και πάντα δεδομένο στο Ε9 και
στο
Επί του άρθρου 45 με τίτλο «Μεταφορά υπαγωγών των ν. 4014/2011 και 4178/2013 κατηγορίας 5 στον ν. 4495/2017 –
Προσθήκη περ. στ) στην παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020» υποβλήθηκαν πέντε (5) σχόλια:
3 Μαρτίου 2022: 21:49 : (άρθρο 45) Δεν προβλέπεται κάτι όμως για τις υπαγωγές του 3843/10 που οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν
την μεταφορά τους στον 4495/17 και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κατηγορίας 4.
3 Μαρτίου 2022: 11:07 : (άρθρο 45) Ορθή Προσθήκη. Άλλωστε αυθαιρεσίες Κατ.5 μπορούν να μεταβούν σε Κατ.4 στον 4495.
Κατά την άποψη μου το θέμα των τακτοποιήσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον ολιστικά και όχι με αποσπασματικές
τροποποιήσεις. Ο ασκός του Αιόλου με τα αυθαίρετα έχει ανοίξει και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας.
Τρανό παράδειγμα στην πράξη, η ανάγκη μονιμοποίησης της πλατφόρμας δήλωσης τ.μ στους δήμους. Πιο συγκεκριμένα
προτείνεται :
• Η υιοθέτηση του 4495 ως ‘’τελικού’’ θεσμικού πλαισίου για τις τακτοποιήσεις αφού έχει τις πλέον ευνοϊκότερες διατάξεις για
το ποσοστό αυθαιρεσιών (πχ εξαιρεί από τον τρόπο υπολογισμού τους τακτοποιημένους Η/Υ που είναι η συνηθέστερη
παράβαση)
• Ενσωμάτωση της πλατφόρμας τακτοποιήσεων στην πλατφόρμα της ηλ. Ταυτότητας κτιρίου (δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας)
.
• Μέσω της νέας πλατφόρμας κατά την ηλ. Ταυτότητα θα μπορεί να γίνεται ‘’Επικαιροποίηση’’ των τακτοποιήσεων των
προηγούμενων νόμων σύμφωνα με τις τελικές διατάξεις του 4495 και θα συμψηφίζονται τα παλαιά ποσά. Αυτό ΔΕΝ θα
θεωρείται νέα υπαγωγή και ισχύουν τα πρόστιμα του 4495 άνευ προσαυξήσεων. Η λύση αυτή κατά την άποψη μου είναι
απαραίτητη διότι δίνει την δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών σε παλιές τακτοποιήσεις που εντοπίζονται από άλλους
μηχανικούς – σύνηθες φαινόμενο.
• Η ενιαία πλατφόρμα θα είναι πάντα ανοιχτή (και όχι μέχρι το 2025) για τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών που έχουν συντελεστεί
πριν την ημερομηνία που ορίζει ο νόμος (2011). Επικαιροποίηση/διόρθωση παλιών υπαγωγών δεν θα επιφέρει προσαυξήσεις
παρά μόνο θα πληρώνεται η διαφορά. Αν η διαφορά είναι πιστωτική το ποσό δεν θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη . Με
προσαύξηση θα επιβαρύνονται μόνο αυθαιρεσίες που έχουν την δυνατότητα υπαγωγής και δεν έχουν περιληφθεί σε
παλαιότερες υπαγωγές.
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• Με τον ανωτέρω τρόπο η τακτοποίηση θα γίνεται ‘’υποχρεωτική’’ μαζί με την έκδοση ηλ. Ταυτότητας και ο ιδιοκτήτης θα έχει
ένα ΄΄τελικό’’ χαρτί στα χέρια του.
2 Μαρτίου 2022: 19:50 : (άρθρο 45) Υπέρ της επαναφοράς νομιμοποίησης αυθαίρετων κατηγορίας 5να γίνεται με τους
ευνοϊκούς όρους του νόμου 4718/13 όσον αφορά την χωρίς συναίνεση συνιδιοκτητών για λόγους ευνόητους .(πανδημία
οικονομική κρίση )Αλλά και λόγους ισονομίας
2 Μαρτίου 2022: 14:02 : (άρθρο 45) Να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό ώστε αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του άρθρου 106 του ν.4495/2017, να δηλώνονται ως εμπίπτουσες
στην (ορθή) κατηγορία 4 του άρθρου 96 του ίδιου νόμου η οποία με βεβαιότητα θα προκύψει με την υπαγωγή τους στον νόμο
αλλά και μετά την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 106. Δηλαδή να μην αποκλείονται της υπαγωγής εξαιτίας
της ανυπαρξίας άδειας κατά τη χρονική στιγμή της πληρωμής του παραβόλου (τυπικός λόγος) αλλά να κρίνονται τη στιγμή που
τυχόν θα έχουν αποκτήσει τη σχετική άδεια (νομιμοποίησης ή κατεδάφισης) που θα ορίζει σαφώς το νόμιμο ποσοστό
υπέρβασης του πολεοδομικού μεγέθους (ουσιαστικός λόγος).
Πληρέστερα, στη ρύθμιση αυτή μπορούν (με όμοιο τρόπο) να ενταχθούν και ακίνητα προ του 55 ή ακίνητα σε στάσιμους
οικισμούς που είναι νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή στερούνται αδείας και κατά τον νόμο δεν επηρεάζουν το κρίσιμο ποσοστό
για τη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών 4 ή 5.
Η σχετική τροποποίηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ είναι απλή (προσθήκη επιλογών «προς έκδοση αδείας» ή «νομίμως
υφιστάμενο» στο μενού περί ύπαρξης αδείας) και αν η σχετική άδεια δεν εκδοθεί (με υπαιτιότητα του αιτούντος) εντός του
χρονικού διαστήματος των 4 ετών η υπαγωγή να ακυρώνεται και το παράβολο να μην αναζητάται. Στο νόμο υπάρχει ήδη η ίδια
διαδικασία στα αυθαίρετα που εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων 116-117.
2 Μαρτίου 2022: 17:46 : (άρθρο 45) Όπως διαβάζω στον ημερήσιο τύπο: «Υπέρ της επαναφοράς της δυνατότητας
νομιμοποίησης κτιρίων που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα ή έχουν μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσίες (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5) τάχθηκε
το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
Θεωρώ πως είναι επιβεβλημένο να ενεργοποιηθεί και πάλι η δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων στην Κατηγορία 5. Υπάρχει
σοβαρό πρόβλημα με πολλά ακίνητα που δεν έχουν μεγάλες παραβάσεις, όμως εντάσσονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 που έχει στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων απενεργοποιηθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο Ν.4495/2017.
Για παράδειγμα : Περίφραξη χωρίς άδεια σε οικόπεδο χωρίς άλλες κατασκευές ή κτίσματα, η οποία κατασκευάστηκε μετά το
1983 δεν δύναται να ρυθμιστεί, αφου δεν υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5.
Ιδίως για τα ακίνητα δημοσίου ενδιαφέροντος (αρθρου 114 Ν4495/2017) , θεωρώ ως άμεσα επιβεβλημένη την επαναφορα της
δυνατότητας υπαγωγής αυθαιρέτων στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.

Επί του άρθρου 46 με τίτλο «Προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 106
του ν. 4495/2017» υποβλήθηκαν δύο (2) σχόλια:
3 Μαρτίου 2022: 13:49 : (άρθρο 46) Να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό που αφορά κατασκευές, των οποίων η
άδεια ακυρώθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για ουσιαστικό λόγο. Η διάταξη, που αναφέρεται στη συνέχεια, θα
προβλέπει την προσαρμογή της κατασκευής στη δικαστική απόφαση (π.χ. προσαρμογή στην απαίτηση αύξησης ανεπαρκούς
απόστασης από ένα πλάγιο όριο). Στις περιπτώσεις που είναι τεχνικό-οικονομικά εφικτή η εφαρμογή της διάταξης αυτής στην
κατασκευή, δίνεται λύση στο πρόβλημα, χωρίς να απαιτείται η πλήρης κατεδάφιση του αυθαίρετου κτιρίου και η κατασκευή
νέου εκ θεμελίων που θα δημιουργήσει, χωρίς όφελος, σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η διάταξη είναι
συνταγματικά αποδεκτή, ως σεβόμενη τη διάκριση των λειτουργιών, επειδή στο τροποποιημένο πλέον κτίριο θα εφαρμόζεται
η τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Άδεια νομιμοποίησης εκδίδεται και για κατασκευές των οποίων η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε για ουσιαστικό λόγο, με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι, η αυθαίρετη κατασκευή με τη νέα άδεια που θα εκδοθεί θα
προσαρμοσθεί στην ακυρωτική δικαστική απόφαση, θεραπεύοντας τους λόγους ακύρωσης. Η προσαρμογή της κατασκευής
μπορεί να πραγματοποιηθεί με έκδοση άδειας κατεδάφισης τμήματός της και άδειας επανακατασκευής τμήματός της, εφόσον
η επανακατασκευή απαιτείται λειτουργικά ή/και για λόγους στατικής επάρκειας, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής της
δικαστικής απόφασης συνολικά στο τροποποιούμενο κτίριο. Στη άδεια του τμήματος που θα ανακατασκευασθεί θα
εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πολεοδομικές διατάξεις. Εφόσον υφίσταται στατική εξάρτηση
των δύο τμημάτων του κτιρίου (παραμένοντος και ανακατασκευαζόμενου) απαιτείται συνολικός αντισεισμικός έλεγχος του
τροποποιούμενου κτιρίου.
3 Μαρτίου 2022: 15:26 : (άρθρο 46) Επαναλαμβάνω σχόλιο που κατέθεσα και στο άρθρο 45 γιατί η προτεινόμενη διόρθωση
νομοθετικού κενού είναι πιθανότερο να γίνει μέσω της εδώ τροποποίησης του άρθρου 106 του ν.4459/17 :
Να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό κενό ώστε αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής
τους στις ρυθμίσεις του άρθρου 106 του ν.4495/2017, να δηλώνονται ως εμπίπτουσες στην (ορθή) κατηγορία 4 του άρθρου 96
του ίδιου νόμου η οποία με βεβαιότητα θα προκύψει με την υπαγωγή τους στον νόμο αλλά και μετά την εφαρμογή των
ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 106. Δηλαδή να μην αποκλείονται της υπαγωγής εξαιτίας της ανυπαρξίας άδειας κατά τη
χρονική στιγμή της πληρωμής του παραβόλου (τυπικός λόγος) αλλά να κρίνονται τη στιγμή που τυχόν θα έχουν αποκτήσει τη
σχετική άδεια (νομιμοποίησης ή κατεδάφισης) που θα ορίζει σαφώς το νόμιμο ποσοστό υπέρβασης του πολεοδομικού
μεγέθους (ουσιαστικός λόγος).
Πληρέστερα, στη ρύθμιση αυτή μπορούν (με όμοιο τρόπο) να ενταχθούν και ακίνητα προ του 55 ή ακίνητα σε στάσιμους
οικισμούς που είναι νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή στερούνται αδείας και κατά τον νόμο δεν επηρεάζουν το κρίσιμο ποσοστό
για τη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών 4 ή 5.
Η σχετική τροποποίηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ είναι απλή (προσθήκη επιλογών «προς έκδοση αδείας» ή «νομίμως
υφιστάμενο» στο μενού περί ύπαρξης αδείας) και αν η σχετική άδεια δεν εκδοθεί (με υπαιτιότητα του αιτούντος) εντός του
χρονικού διαστήματος των 4 ετών η υπαγωγή να ακυρώνεται και το παράβολο να μην αναζητάται. Στο νόμο υπάρχει ήδη η ίδια
διαδικασία στα αυθαίρετα που εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων 116-117.
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Επί του άρθρου 47 με τίτλο «Ακατάσχετο για ποσά που καταβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης» δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 24, 106

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός


Οδηγία

Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου


27.




28.

Διεθνείς συμβάσεις
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Περί του ζητήματος των δασωθέντων αγρών: Υπ’
αρ. 744/2019 απόφαση του ΣτΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
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Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 72
Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών – Αντικατάσταση
άρθρου 12 και παρ. 2 άρθρου 16 του ν. 4759/2020, κατάργηση άρθρου 19
του ν. 2508/1997
1. Το άρθρο 12 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζονται τα κριτήρια, ο τρόπος, οι διαδικασίες
οριοθέτησης των οικισμών της χώρας με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων
(2.000) κατοίκων που φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς σε απογραφή
προ του έτους 1983, περιλαμβανομένων και των προϋφιστάμενων του 1923
οικισμών και καθορίζονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, οι
χρήσεις γης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία της
φυσιογνωμίας τους. Με το ίδιο διάταγμα δύνανται να τίθενται χρονικές
προθεσμίες εντός των οποίων ολοκληρώνεται η διοικητική διαδικασία
έγκρισης των σχετικών μελετών.
2. H οριοθέτηση των οικισμών της παρ. 1, γίνεται στο πλαίσιο είτε Τοπικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.), είτε Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.),
είτε αυτοτελούς προεδρικού διατάγματος που καλύπτει τουλάχιστον έναν (1)
οικισμό.
Στη τελευταία περίπτωση το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται μετά από γνώμη
του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
(ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) ή του οικείου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και
Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) για τους οικισμούς της περ. β), και πρόταση
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ειδικότερα:
α) με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις
περιπτώσεις μη προστατευόμενων οικισμών σε όλη την επικράτεια ή
παραδοσιακών οικισμών πλην των κατωτέρω περ. β) και γ),
β) με πρόταση του αρμοδίου για τα νησιά του Αιγαίου Υπουργού, στην
περίπτωση παραδοσιακών οικισμών των περιφερειών Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου,
γ) με πρόταση του αρμοδίου Υπουργού για τη Μακεδονία και Θράκη, στην
περίπτωση παραδοσιακών οικισμών των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
δ) στις περιπτώσεις οικισμών της επικράτειας οι οποίοι, στο σύνολό τους ή σε
τμήμα τους, έχουν κηρυχθεί αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι ή
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO,
πέραν των ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, το προεδρικό
διάταγμα προτείνεται από κοινού με τον Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα οριοθέτησης κάθε οικισμού καθορίζονται οι
όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης,
ανάλογα με την κατηγορία, τη φυσιογνωμία και τον βαθμό προστασίας του.
Το ως άνω προεδρικό διάταγμα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα ή

1. Το άρθρο 12 του ν. 4759/2020 έχει ως εξής:
Άρθρο 12
Οριοθέτηση οικισμών
1. Οριοθέτηση οικισμών που προϋπάρχουν του 1923 και δεν έχουν
οριοθετηθεί, καθώς και οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων
που δεν έχουν οριοθετηθεί αλλά φέρονται απογεγραμμένοι ως αυτοτελείς,
ανεξάρτητοι οικισμοί σε απογραφή προ του έτους 1983, μπορεί να γίνεται
είτε στο πλαίσιο Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδίου που αποσκοπεί στην περιβαλλοντική ανάπλαση και αναβάθμιση
περιοχής, είτε με ειδικό προεδρικό διάταγμα που καλύπτει τουλάχιστον έναν
οικισμό, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στην περίπτωση
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων εφόσον οι οικισμοί έχουν
χαρακτηρισθεί μνημεία ή ιστορικοί τόποι ή συμπεριλαμβάνονται στον
Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην περίπτωση παραδοσιακών
οικισμών εντός περιοχής αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής μετά από ειδική μελέτη και γνώμη του οικείου
Συμβουλίου Πο-λεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ).
2. Για τον προσδιορισμό των ορίων των οικισμών, βάσει της παρ. 1,
λαμβάνονται υπόψη τα προσφορότερα διαθέσιμα ιστορικά ή σύγχρονα
χαρτογραφικά στοιχεία και εφαρμόζονται τα κριτήρια και η διαδικασία, που
ορίζονται ειδικότερα στα άρθρα 81 έως 84 του Κώδικα Βασικής
Πολεοδομικής Νομοθεσίας που εγκρίθηκε με το άρθρο μόνο του από
27.7.1999 προεδρικού διατάγματος (Δ` 580).
2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4759/20202 έχει ως εξής:
«2.Τα πολεοδομικά σταθερότυπα που έχουν εγκριθεί με την υπ` αριθμ.
10788/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (Δ` 285), αναθεωρούνται, προκειμένου να εναρμονιστούν
με τις διατάξεις του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, εντός έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.».
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ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας (1:1.000 έως 1:5000), στο οποίο
σημειώνονται τα όρια του οικισμού, ως κορυφές κλειστής ή κλειστών
πολυγωνικών γραμμών με τις ψηφιακές συντεταγμένες αυτών εξαρτημένες
από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ΄ 87).
Για τους ήδη οριοθετημένους οικισμούς δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση των
ορίων τους με νέα διοικητική πράξη οριοθέτησης, παρά μόνο για λόγους
νομιμότητας κατά την αρχική οριοθέτηση του οικισμού, όπως για πλάνη περί
τα πράγματα, με πράξη, η οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς με αναφορά
σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία.
3. Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1, για τον
προσδιορισμό των ορίων των οικισμών, βάσει της παρ. 2, λαμβάνονται
υπόψη τα προσφορότερα διαθέσιμα ιστορικά και σύγχρονα χαρτογραφικά
στοιχεία κατάλληλης κλίμακας και εφαρμόζονται τα κριτήρια και οι
διαδικασίες, που ορίζονται κατά περίπτωση στα άρθρα 81 έως 84 και 100 του
Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ΄ 580), ανάλογα με το είδος, τη
φυσιογνωμία και την κατηγορία του οικισμού.
4. Το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε οικισμούς που
δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και σε
οικισμούς που προϋπάρχουν του 1923, με πληθυσμό πάνω από δύο χιλιάδες
(2000) κατοίκους.
5. Οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923, που έχουν συμπεριληφθεί σε όρια
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), εγκεκριμένων με τον ν. 1337/1983,
δεν απαιτείται να οριοθετηθούν με το παρόν. Κατά την δε πολεοδόμησή τους
ως περιοχή εντός ορίων οικισμού, λαμβάνεται το όριο της περιοχής που έχει
απεικονιστεί στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο, ως οικισμός
προϋφιστάμενος του 1923 ή ως πυκνοδομημένο τμήμα αυτού.
6. Για την πολεοδόμηση και την επέκταση των οικισμών που έχουν
δημιουργηθεί μέχρι την ισχύ του ν. 1337/1983, περιλαμβανομένων και των
οικισμών, προϋφισταμένων του έτους 1923, που οριοθετούνται σύμφωνα με
την παρ. 2, απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένου Τ.Π.Σ. ή Ε.Π.Σ., σύμφωνα με τα
άρθρα 7 και 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).
Μέχρι την έγκριση των σχεδίων αυτών για την πολεοδόμηση και επέκταση
οικισμού της παρ. 1, που οριοθετείται με την παρ. 2 του παρόντος, απαιτείται
η ύπαρξη εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), με το οποίο
προβλέπεται η πολεοδόμηση και επέκταση του συγκεκριμένου οικισμού.
Σε περίπτωση που για το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. δεν έχει τηρηθεί η
διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και δεν έχει
εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Π.Μ.Ε.),
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων (Β΄ 1225), είναι δυνατό να εκπονηθεί και να εγκριθεί
Σ.Μ.Π.Ε. για τον εκάστοτε οικισμό, για τον οποίο απαιτείται επίσης η
εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με το π.δ. 20/30.8.1985 (Δ’ 414).
Η έγκριση της πολεοδόμησης και επέκτασης του οικισμού γίνεται σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
7. Κατ΄ εξαίρεση στην περιοχή εντός των ορίων των οικισμών, δύναται και
πριν την εκπόνηση των γενικών σχεδίων της παρ. 6 του παρόντος, να εγκριθεί
και ανεξάρτητη πολεοδομική μελέτη που μπορεί να περιορίζεται σε
τμηματική πολεοδομική ρύθμιση κατά μήκος των κυρίων οδικών αξόνων ή σε
άλλα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία. Με τη μελέτη αυτή καθορίζονται
κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι, χρήσεις γης και όροι και
περιορισμοί δόμησης. Για τη μελέτη αυτή εκπονείται και εγκρίνεται
ρυμοτομικό σχέδιο, κατά το ν.δ. της 17.7.1923 (Α’ 228).
Με απόφαση του αρμοδίου για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης
οργάνου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί στις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στην
περιοχή εντός των ορίων του οικισμού ή σε τμήμα της, η υποχρέωση
συμμετοχής, είτε μόνο εισφοράς σε γη, είτε μόνο εισφοράς σε χρήμα, είτε
εισφοράς σε γη και σε χρήμα, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του
ν. 1337/1983 και του άρθρου 21 του ν. 2508/1997 (Α΄124).
Η έγκριση της πολεοδόμησης του οικισμού γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 4067/2012 και συνοδεύεται από εγκεκριμένη Σ.Μ.Π.Ε.
που εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του
παρόντος.
8. Για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των οικισμών της
παρ. 1, εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 12 του ν. 1337/1983.
Στις περιπτώσεις που η επέκταση συγκεκριμένου οικισμού προβλέπεται από
εγκεκριμένο Τοπικό ή Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο των άρθρων 7 και 8 του ν.
4447/2016 (Α’ 241) εγκρίνεται Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (Ρ.Σ.Ε).
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9. Οι παρ. 6, 7 και 8 του παρόντος δύνανται να εφαρμόζονται και στους
οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως αξιόλογοι, παραδοσιακοί, καθώς και
σε παραλιακούς οικισμούς ή σε οικισμούς ευρισκόμενους σε περιβαλλοντικά
ευαίσθητες περιοχές, ιστορικούς τόπους ή σε άλλο καθεστώς προστασίας.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να
ορίζονται οι προδιαγραφές, τα ληπτέα στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης των οικισμών
σύμφωνα με το άρθρο 12.».

Άρθρο 73
Όροι δόμησης και έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 44 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί χρήσεων γης, προστίθεται παρ.
5 ως εξής:
«5. Στις περιοχές εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως
υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού
σχεδίου, αλλά στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και
περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου
επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΠΣ, ΕΠΣ) ή από προεδρικά διατάγματα που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση είτε της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923
ν.δ. (Α’ 228), είτε του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), περί Ζωνών
Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν τη θέση σε ισχύ
του π.δ. 59/2018 (Α΄114), όπου προβλέπονται ως χρήση γης από τα
παραπάνω εργαλεία και διατάγματα είτε τα «απολύτως απαραίτητα» ή
«απολύτως αναγκαία» ή «απαραίτητα» ή «αναγκαία» έργα υποδομής
οργανισμών κοινής ωφέλειας, είτε τα έργα υποδομής οργανισμών κοινής
ωφέλειας, ως τέτοια χρήση γης νοούνται οι ειδικές χρήσεις γης της παρ. 33
και της περ. α’ της υποπαρ. 48. 2 της παρ. 48 του Μέρους ΙΙ του άρθρου 1 του
ανωτέρω διατάγματος.
Στο μέτρο που τα ως άνω εργαλεία, διατάγματα και αποφάσεις παραλείπουν
τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης για την εν λόγω χρήση γης,
εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος, το π.δ.
24/31.5.1985 (Δ΄ 270).».

Άρθρο 74
Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών στον ν. 4178/2013 –
Αντικατάσταση παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019
Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α` 193), περί ημερομηνιών
υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον ν. 4178/2013 (Α’ 174)
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν
μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α’167) και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον
ν. 4014/2011 (Α’209) που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός
υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών μέχρι τις 31.12.2022.».

Άρθρο 44
Προσθήκες στην Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης
1.
Τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια μπορούν να
προβλέπουν χρήσεις, οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στην Εθνική
Ονοματολογία Χρήσεων Γης, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο εάν πρόκειται για χρήσεις που έχουν προκύψει από
μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ή εξυπηρετούν
σκοπούς εθνικής άμυνας. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να προβλέψουν
σε μια έκταση που καλύπτεται από συγκεκριμένη γενική κατηγορία χρήσεων
γης και μία ειδική κατηγορία χρήσεων γης που δεν περιλαμβάνεται στη
γενική κατηγορία, αν η περιοχή αυτή παρουσιάζει ασυνήθη ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων των Ζωνών Α` κατά την έννοια των διατάξεων
του ν. 3028/2002 (Α` 153) τα οποία ειδικώς για την περιοχή αυτή καθιστούν
την κατ` εξαίρεση επιλεγόμενη ειδική κατηγορία χρήσεων συμβατή με τις
υπόλοιπες κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν στη γενική χρήση της
περιοχής, ή εάν με την πρόβλεψη αυτή εξυπηρετούνται σκοποί εθνικής
άμυνας.
2. Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ.
59/2018 (Α` 112) προστίθενται ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης 21.Α Κέντρα
Δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές
συνοδευτικές δραστηριότητες (DataCentres) και 36.Α Κέντρα Περίθαλψης
Ειδών Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ).
3. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α Κέντρα Δεδομένων και τεχνολογικής
υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες
(DataCentres) επιτρέπεται στις περιοχές των άρθρων 3, 4, 6, 8, 9, 10 και 11
του από 23.2.1987 π.δ. (Δ` 166) και στις περιοχές των άρθρων 3, 14, 14β, 14γ,
14δ και 16 του π.δ. 59/2018 (Α` 114), παράλληλα με τις χρήσεις γης που
προβλέπονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), ακόμη και
στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.
4. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 36Α. Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας
Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ) της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 επιτρέπεται στις
περιοχές των άρθρων 2 (μόνο ως προς τα γραφεία και τις πρώτες βοήθειες),
5, 8, 10, 12, 13, 14, 14β, 14γ, 14δ, 15 και 16 του π.δ. 59/2018 και 3, 4, 10 του
από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος, παράλληλα με τις χρήσεις γης που
προβλέπονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), ακόμη και
στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.
Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 έχει ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174), περί
αυθαίρετης δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α` 167)
και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α` 209) περί
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και αυθαιρέτων, που έχουν
μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει
την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:
α) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011
(Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η
Δεκεμβρίου 2013,
β) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011
στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως
31.12.2014,
γ) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011
στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως
31.12.2015,
δ) 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011
στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως
31.12.2016,
ε) 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011
στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως
3.11.2017.»
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Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας
υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά
τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.».
Άρθρο 75
Παρεκκλίσεις από όρους δόμησης για κτίρια κοινής ωφέλειας –
Τροποποίηση παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017
Στην παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), προστίθενται εδάφια
τρίτο και τέταρτο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και
περιορισμούς δόμησης περιοχών, όπου αυτές προβλέπονται, υποβάλλονται
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) τα προβλεπόμενα, κατά
περίπτωση, στοιχεία και δικαιολογητικά. Η Υ.ΔΟΜ., μετά από τον έλεγχό
τους, τα διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της παρέκκλισης
εντός είκοσι (20) ημερών. Κατ΄ εξαίρεση, όταν υποβάλλεται αίτημα έγκρισης
παρεκκλίσεων για τα κτίρια κοινής ωφέλειας της περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 7 του π.δ. 24/1985 (Δ΄ 270), η Υ.ΔΟΜ. χορηγεί την έγκριση εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, εφόσον αποδέχεται το
αίτημα. Στην περίπτωση που η απόφαση της Υ.ΔΟΜ. είναι απορριπτική, την
διαβιβάζει, μαζί με το αίτημα, στην αρμόδια για τη χορήγηση της
παρέκκλισης υπηρεσία, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση αυτής.».
Άρθρο 76
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αυθαίρετων
κατασκευών - Τροποποίηση περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017
Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017
(A’ 167), περί ολοκλήρωσης της υποβολής των δικαιολογητικών για την
υπαγωγή στον ν. 4495/2017, αντικαθίστανται με ένα νέο εδάφιο και το άρθρο
99 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 99
Δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος
Εξουσιοδοτημένος μηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα του
παρόντος τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη
κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα φύλλα
καταγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα A και τις ρυθμίσεις των επομένων
άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος συνοδεύεται από τα εξής
δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη και του
μηχανικού και τα οποία φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο
πληροφοριακό σύστημα:
α) αίτηση:
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων
κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος
μπορεί, κατ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής
για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες
αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης
ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.
Την αίτηση υποβάλλει:
αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη
κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής
έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις
περιερχόμενες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο
μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη
μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτών, καθώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν
καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,
ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,
γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος, θεωρημένη για τη
γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται:
αα) τα ατομικά του στοιχεία,
ββ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),
γγ) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του,
δδ) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, αν υπάρχει,
εε) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής,
στστ) η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ή της
αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε αυτό
σύμφωνα με το άρθρο 97,
ζζ) αν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία,

Η παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 έχει ως εξής:
«5. Για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και
περιορισμούς δόμησης περιοχών, όπου αυτές προβλέπονται, υποβάλλονται
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) τα προβλεπόμενα, κατά
περίπτωση, στοιχεία και δικαιολογητικά. Η Υ.ΔΟΜ. μετά από τον έλεγχο τους,
διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της παρέκκλισης εντός
είκοσι (20) ημερών.».

Η περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 έχει ως εξής:
«ια) έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης
κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής,
που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.
Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την
πληρωμή του παράβολου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται
στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.11.2019 , να
ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»
Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για
διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα
που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην
οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία
αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος.».
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ηη) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη χρήση δεν εμπίπτει στις
περιπτώσεις του άρθρου 89.
γ) Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο,
όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, ανεξαρτήτως αν έχουν
δηλωθεί επί του εντύπου οι αυθαίρετες κατασκευές.
Κληρονόμοι ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή
χρήσεις καταθέτουν συμπληρωματικά το Ε9 του αποβιώσαντος
δικαιοπάροχου.
Αν έχει μεταβιβαστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης που
έχει ρυθμιστεί με το ν. 4014/2011 ή το ν. 4178/2013, τη διαδικασία
μετάβασης της δήλωσης στον παρόντα μπορεί να κάνει ο νέος ιδιοκτήτης.
δ) Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού με την περιγραφή
της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το
εμβαδόν και τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή
της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α 79). Στην τεχνική έκθεση
περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου
σύμφωνα με την υποπερίπτωση ααα της περίπτωσης ββ της παρ. στ του
παρόντος άρθρου.
ε) Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγή
χρήσης.
στ) Σχέδια ως εξής:
αα) σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα:
ααα) του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα
ρυμοτομικού για τις περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια,
βββ) του τοπογραφικού διαγράμματος,
γγγ) του διαγράμματος κάλυψης, στο οποίο σημειώνεται η θέση και το
περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς
υπολογισμούς,
δδδ) της κάτοψης του ορόφου, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη
κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρούσας το σχέδιο κάτοψης,
το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις
περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η
οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983
προεδρικού διατάγματος (Δ 394).
Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης
διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της κάτοψης που
επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο μηχανικός στη
σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης, χωρίς όμως αυτό να πιστοποιεί τη
νομιμότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. Ο
έλεγχος των αυθαιρεσιών γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας,
εεε) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον οποίο έχει
εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση,
ββ) αν δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι
δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται:
ααα) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένου από το κρατικό σύστημα
συντεταγμένων, στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης
κατασκευής.
Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών με
αποκλειστική χρήση, στις οποίες υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής
αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου ως εξαρτημένο τοπογραφικό
διάγραμμα, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο
αποτυπώνει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και
αναγράφει την επιφάνειά της, καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας της. Η
αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου
αιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παραγράφου δ,
βββ) κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί
η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγγ) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης,
γγ) αν έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, εφόσον η απώλεια
βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και, προκειμένου να
διερευνηθεί η νομιμότητα του υφισταμένου κτιρίου, είναι δυνατή η υποβολή
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου, που έχει
ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια πριν από τις 28. 7.2011 η οποία έχει
απολεσθεί. Για να γίνει αποδεκτός ο φάκελος από την οικεία Υπηρεσία
Δόμησης, πρέπει να περιλαμβάνει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα
κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του από 8.9.1983 προεδρικού
διατάγματος, κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων, τομή, φωτογραφίες
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όλων των όψεων, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι στο διάγραμμα κάλυψης
οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφισταμένου κτιρίου έχει γίνει σύμφωνα
με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης
της οικοδομικής άδειας για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης,
καθώς και κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Θεωρείται ως κάτοψη, για την εφαρμογή της παρούσας, το σχέδιο κάτοψης
το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών στις
περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών, των οποίων η
οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983
προεδρικού διατάγματος. Αν η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα
σχέδια της σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, είναι δυνατή η υποβολή της
κάτοψης που επισυνάπτεται στη σύσταση και δεν απαιτείται να προβεί ο
μηχανικός στη σύνταξη νέου σχεδίου κάτοψης. Τα σχέδια κατατίθενται εις
διπλούν και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η μία σειρά
σχεδίων χορηγείται στον ενδιαφερόμενο και ο φάκελος συμπληρώνει την
απολεσθείσα οικοδομική άδεια στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης,
ζ) δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο
χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης,
η) στατικός έλεγχος των παραβάσεων:
αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που
ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των
κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα
με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ( ΕΑΚ):
ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη,
βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με
βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής
Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε
υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου
γγγ) για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει
εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατηγορίας σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4,
σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό,
ββ) δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας αλλά τεχνική έκθεση
αρμόδιου μηχανικού στις εξής περιπτώσεις:
ααα) μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό,
βββ) διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει
αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει
συντελεστεί η παρέμβαση,
γγγ) πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από το φέροντα
οργανισμό του κτιρίου και πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό
ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης
πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με
στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για
ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες,
δδδ) πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του εμβαδού
τους και μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλάτους τους,
εεε) κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της
επιφάνειας αυτού,
στστστ) υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου,
κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή
οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
ζζζ) αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία
σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και
μόνιμων φορτίων πάνω από τριάντα τοις εκατό (30%) του μόνιμου φορτίου
πριν από την παρέμβαση,
ηηη) μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων
από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει
τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της περιμέτρου,
θθθ) υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με
περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το
οποίο καλύπτει τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της
περιμέτρου,
ιιι) σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού
φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών
στο σύνολο του κτιρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του
αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις
αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των
φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα
οργανισμό του υφιστάμενου κτιρίου.
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Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία
τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας
Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2.
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση
υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή
απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα
άρθρα 53επ.,
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να
καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας, όπως το
περιεχόμενο για την μελέτη στατικής επάρκειας, τις προϋποθέσεις
εκπόνησης αυτής και το χρονοδιάγραμμα για την στατική ενίσχυση του
κτιρίου, τις συνέπειες και τους όρους της μη συμμόρφωσης όσον αφορά την
στατική επάρκεια των κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
παρόντος νόμου.
θ) τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο
του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή,
εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή
χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση
κατοικίας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε
περίπτωση πριν από τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου,
ι) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο αποτελεί έσοδο του
Κρατικού Προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του
παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής:
αα) ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση
μέχρι 100 τ.μ.,
ββ) ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και
μέχρι 500 τ.μ.,
γγ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι
2.000 τ.μ.,
δδ) ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000
τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.,
εε) ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των
5000 τ.μ..
Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
ια) έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης
κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 100. Το πρόστιμο υπολογίζεται
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπαγωγής,
που είναι η ημερομηνία εξόφλησης του παραβόλου.
Ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών: α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για δηλώσεις
με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, και
β) εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παράβολου για
δηλώσεις με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η Ιανουαρίου
2021.
Επεξεργασία δηλώσεων υπαγωγής, οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές, για
διόρθωση υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτημα
που υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υπαγωγής διαβιβάζεται στην
οικεία Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, η οποία
αποφασίζει για την αποδοχή του αιτήματος.».
Άρθρο 77
Μεταφορά υπαγωγών των ν. 4014/2011 και 4178/2013 κατηγορίας 5 στον
ν. 4495/2017 – Προσθήκη περ. στ) στην παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.
4759/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί αναστολής των
κυρώσεων του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), προστίθεται περ. στ) και η παρ. 1
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου
96 του ν. 4495/2017 (Α` 167) που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εφόσον
αφορούν σε:
α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η
αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της
κατακυρωτικής έκθεσης ή μέχρι τις 31.12.2025,
β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η
αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του
άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη
χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης,

Η παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 έχει ως εξής:
«1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου
96 του ν. 4495/2017 (Α` 167) που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εφόσον
αφορούν σε:
α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η
αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της
κατακυρωτικής έκθεσης ή μέχρι τις 31.12.2025,
β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η
αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του
άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη
χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης,
εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την αποβολή
του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και
το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α` 94), εφόσον η αίτηση υπαγωγής
υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της
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εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την αποβολή
του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και
το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α` 94), εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί
εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους
στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο
μέχρι τις 31.12.2025, και
ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους
2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α` 27), εφόσον η αίτηση
υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για ακίνητα που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι
προσαυξήσεις των περ. β`- στ` της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017
ισχύουν μόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την πάροδο ενός (1)
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
στ. περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή στον ν. 4178/2013 (Α’
174), οι οποίες μεταφέρονται στον ν. 4495/2017.
Ακίνητα των περ. α`- δ` της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός από το οποίο
εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του ν.
4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί
εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».
Άρθρο 78
Προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης – Τροποποίηση
παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017
Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α) και το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) τροποποιούνται ως προς
την προβλεπόμενη προθεσμία και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1.α) Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες
εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περ. ι`
του άρθρου 99 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός
τεσσάρων (4) ετών ή έγκριση εργασιών κατεδάφισης, εντός έξι (6) μηνών από
την καταβολή του, δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο. Αν παρέλθει άπρακτο το
χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών για λόγους που οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αιτούντος, εφαρμόζονται σωρευτικά οι διατάξεις για την
κατεδάφιση και επιβολή προστίμου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται στο
χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών, ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης
της οικοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αιτούντος.
Άδεια νομιμοποίησης εκδίδεται και για κατασκευές των οποίων η οικοδομική
άδεια ακυρώθηκε για τυπικό λόγο, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με
την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις που
ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους και εξακολουθούν να ισχύουν και
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
αα) Εφόσον δεν υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο τμημάτων ιδίου
ακινήτου ή ιδιοκτησίας δύναται να υποβάλλεται:
i) ταυτόχρονα δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης
τμήματος αυτού και διατήρησης του υπολοίπου τμήματος, σύμφωνα με το
άρθρο 97. Στην περίπτωση αυτήν, καταβάλλεται παράβολο για το σύνολο της
επιφάνειας του αυθαιρέτου και ενιαίο ειδικό πρόστιμο μόνο για την
επιφάνεια αυτού που δεν νομιμοποιείται, ή
ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος αυτού,
κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
iii) δήλωση υπαγωγής τμήματος αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής
κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί
στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού
προστίμου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον
παρόντα, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών
κατεδάφισης.
ββ) Εφόσον υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο τμημάτων ιδίου ακινήτου ή
ιδιοκτησίας που αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης,
δύναται να υποβάλλεται:
i) δήλωση υπαγωγής του συνόλου αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής
κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί
στην επιφάνειά του και του ενιαίου ειδικού προστίμου, ή
ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος αυτού,
κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
iii) δήλωση υπαγωγής τμήματος αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής
κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί
στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού

μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα
και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, και
ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του
έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α` 27), εφόσον η αίτηση
υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για ακίνητα που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, οι
προσαυξήσεις των περ. β`- στ` της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017
ισχύουν μόνον όταν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την πάροδο ενός (1)
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Ακίνητα των περ. α`- δ` της παρ. 1, για τα οποία το γεγονός από το οποίο
εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος
πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του ν.
4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί
εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Η παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 έχει ως εξής:
«1. α) Στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες
εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περ. ι`
του άρθρου 99 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια νομιμοποίησης εντός
δύο (2) ετών ή έγκριση εργασιών κατεδάφισης, εντός έξι (6) μηνών από την
καταβολή του, δεν οφείλεται άλλο πρόστιμο. Αν παρέλθει άπρακτο το
χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών για λόγους που οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αιτούντος, εφαρμόζονται σωρευτικά οι διατάξεις για την
κατεδάφιση και επιβολή προστίμου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται στο
χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών, ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της
οικοδομικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αιτούντος.
Άδεια νομιμοποίησης εκδίδεται και για κατασκευές των οποίων η
οικοδομική άδεια ακυρώθηκε για τυπικό λόγο, με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές
διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους και εξακολουθούν να
ισχύουν και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
αα) Εφόσον δεν υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο τμημάτων ιδίου
ακινήτου ή ιδιοκτησίας δύναται να υποβάλλεται:
i) ταυτόχρονα δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης
τμήματος αυτού και διατήρησης του υπολοίπου τμήματος, σύμφωνα με το
άρθρο 97. Στην περίπτωση αυτήν, καταβάλλεται παράβολο για το σύνολο της
επιφάνειας του αυθαιρέτου και ενιαίο ειδικό πρόστιμο μόνο για την
επιφάνεια αυτού που δεν νομιμοποιείται, ή
ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος αυτού,
κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
iii) δήλωση υπαγωγής τμήματος αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής
κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί
στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού
προστίμου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον
παρόντα, κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών
κατεδάφισης.
ββ) Εφόσον υφίσταται στατική εξάρτηση των δύο τμημάτων ιδίου ακινήτου
ή ιδιοκτησίας που αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης,
δύναται να υποβάλλεται:
i) δήλωση υπαγωγής του συνόλου αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής
κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί
στην επιφάνειά του και του ενιαίου ειδικού προστίμου, ή
ii) δήλωση υπαγωγής προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος αυτού,
κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών κατεδάφισης, ή
iii) δήλωση υπαγωγής τμήματος αυτού στις διατάξεις αναστολής επιβολής
κυρώσεων του άρθρου 97, με την καταβολή του παραβόλου που αντιστοιχεί
στην επιφάνειά του και του είκοσι τοις εκατό (20%) του ενιαίου ειδικού
προστίμου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον
παρόντα κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών
κατεδάφισης.
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προστίμου οπότε διατηρείται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον
παρόντα κατόπιν κατεδάφισης του υπολοίπου με έγκριση εργασιών
κατεδάφισης.
Στις περ. ii και iii της υποπερ. ββ της παρούσας, για τη δυνατότητα στατικής
επάρκειας του τμήματος και αυτοτέλειας του εν λόγω τμήματος,
υποβάλλεται συμπληρωματικά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.
Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών και
εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης αποκλειστικά για
λόγους μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος, επιτρέπεται η
τροποποίηση των στοιχείων της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, προκειμένου να υπαχθεί η κατασκευή στο άρθρο 97.».
Άρθρο 80
Δασωθέντες αγροί – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 998/1979
Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν μορφή
1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που
εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι
ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα,
ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το
Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω
εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
2. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε
εμβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η
περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της
χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν
δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα
μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που
χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια
Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή
Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις
μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια,
διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν
σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του
τρόπου εκμετάλλευσης,
β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47, και
γ. η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της
σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να
ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της
γεωργικής εκμετάλλευσης.
Η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό
διάγραμμα της έκτασης, συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 47 και εγκρίνεται με την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.
Το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία
οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2860).
Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης του παρόντος
άρθρου, εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
περί επιτρεπτών επεμβάσεων.
3. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τότε δεν
υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η
απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου
Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό,
κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας
στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο
συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης,
συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε
δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το
ακίνητο.
Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας
για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.
4. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής,
προκειμένης της εφαρμογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν
έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από
την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3
του ν. 3208/2003 (Α’ 303), ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί
αναδασωτέα.

Στις περ. ii και iii της υποπερ. ββ της παρούσας, για τη δυνατότητα στατικής
επάρκειας του τμήματος και αυτοτέλειας του εν λόγω τμήματος,
υποβάλλεται συμπληρωματικά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού.
Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών και εφόσον δεν
είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης αποκλειστικά για λόγους
μεταβολής του πολεοδομικού καθεστώτος, επιτρέπεται η τροποποίηση των
στοιχείων της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
προκειμένου να υπαχθεί η κατασκευή στο άρθρο 97.

«Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν μορφή
1.α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον
αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν
μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των
οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου,
αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη ή του
Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, εφόσον ο ιδιώτης
προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η
Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω
εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
β. Οσες από τις εκτάσεις της περίπτωσης α΄ στερούνται των παραπάνω τίτλων
και δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική
εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης τους,
κατόπιν αδείας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών
εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, χορηγούμενης της άδειας επί τη
βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί
των εκτάσεων αυτών, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενέστερου μεν της
23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεότερου των δέκα (10) ετών μέχρι την
ημέρα δημοσίευσης του ν. 4280/2014. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη
έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, η πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.
Σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο των τίτλων της παραγράφου 1α΄ ή
τυχόν οριστικής επιλύσεως του ιδιοκτησιακού με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση επί της συγκεκριμένης εκτάσεως, ανακαλείται η σχετική άδεια του
Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αζημίως) για το
Δημόσιο.
2. Αν οι εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 εντάσσονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου τότε εμβαδό αυτών
έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και
μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η
περαιτέρω αλλαγή χρήσης της κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β'
του άρθρου 1, εφόσον διαπιστωθεί για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5)
στρεμμάτων κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της
γεωργικής εκμετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες
συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να
παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος, από την απώλεια
του φυσικού του στοιχείου, καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 47, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προϋποθέσεων της
παραγράφου 4 του άρθρου 47.
Αν οι εκτάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 εντάσσονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
3. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής,
προκειμένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται,
εάν μεν υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου
Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, άλλως
με πράξη χαρακτηρισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία
εκδίδεται ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.
Εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του
άρθρου 14 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης μπορεί να
υπαχθούν στην παράγραφο 1 εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον
ενδιαφερόμενο.
Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός διενεργείται κατόπιν εξέτασης από τον
Δασάρχη ή αν δεν υφίσταται δασαρχείο, από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Δασών του νομού, των τίτλων ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου
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Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη,
εφαρμόζεται το άρθρο 14.
5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα
που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες
στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και
δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν
αργότερα.».

30.

και των συνυποβληθέντων από αυτόν σχετικών πιστοποιητικών μεταγραφής
και τοπογραφικού διαγράμματος.
Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως μη υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του
άρθρου 3, η σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται».
4. Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 υπάγονται και εκτάσεις που
εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι
ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα,
ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα και των οποίων το
ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου με βάση το
άρθρο 10 του ν. 3208/2003.
Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να υπαχθούν και τα
κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια,
τα οποία εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν
είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν
μεταγενέστερα.
Ο δασάρχης και οι επιτροπές του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, στην
περίπτωση που κρίνουν, με βάση αεροφωτογραφίες του έτους 1945, ότι μία
έκταση δεν έχει δασικό χαρακτήρα κατά το παραπάνω έτος, αλλά έχουν
αμφιβολίες για την αγροτική ή άλλη μη δασική μορφή της έκτασης κατά το
ίδιο ως άνω έτος, μη προκύπτουσα ευκρινώς η μορφή αυτή από τις ανωτέρω
αεροφωτογραφίες, λαμβάνουν υπόψη τους ως πραγματικά γεγονότα και
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 10 παρ. 1 υποπαράγραφος Ι
περίπτωσης γ΄ του ν. 3208/2003, για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου. Εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 14 στον Δασάρχη ή στις
Επιτροπές του άρθρου 10 εξετάζονται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα,
από τον ενδιαφερόμενο.».
Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 72
Οριοθέτηση και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις οικισμών – Αντικατάσταση
άρθρου 12 και παρ. 2 άρθρου 16 του ν. 4759/2020, κατάργηση άρθρου 19
του ν. 2508/1997
3. Το άρθρο 19 του ν. 2508/1997, περί πολεοδομικών ρυθμίσεων για
οικισμούς μέχρι δύο χιλιάδων (2000) κατοίκων, καταργείται.

Αρθρο 19
Πολεοδομικές ρυθμίσεις για οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους
1. Η οριοθέτηση των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, οι οποίοι
έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ισχύ του ν. 1337/1983, γίνεται με τις διατάξεις
του π.δ/τος της 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δύ), όπως ισχύει, και τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Αύ), όπως τροποποιείται με
την παρ. 9 περίπτωση αύτου άρθρου 25 του
παρόντος. Το ανωτέρω διάταγμα δεν έχει εφαρμογή για οικισμούς που
δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του παραπάνω ν. 1337/1983.
Για τους ήδη οριοθετημένους οικισμούς δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση των
ορίων τους με νέα διοικητική πράξη.
2. Η πολεοδόμηση και επέκταση των οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, που
έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ισχύ του ν. 1337/1983, γίνεται σύμφωνα με το
προεδρικό διάταγμα της 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δύ), όπως ισχύει και
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994, όπως τροποποιείται
με την παρ. 9 περίπτωση αυτού άρθρου 25 του παρόντος.
Για την επέκταση των οικισμών αυτών, απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένου
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. καθώς και η έγκριση ενιαίας πολεοδομικής μελέτης, με την
επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, η οποία για τον υπάρχοντα οικισμό
μπορεί να μην περιλαμβάνει ιδιαίτερες πολεοδομικές ρυθμίσεις.
3. Στην περιοχή μέσα στα όρια του οικισμού μπορί να γίνει και ανεξάρτητη
Πολεοδομική μελέτη που μπορεί να περιορίζεται σε τμηματική πολεοδομική
ρύθμιση κατά μήκος των κυρίων οδικών αξόνων ή σε άλλα πολεοδομικώς
ενδιαφέροντα σημεία. Με τη μελέτη αυτή καθορίζονται κοινόχρηστοι,
κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι, χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί
δόμησης. Για τη μελέτη αυτή εκπονείται και εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο,
κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 με απόφαση του νομάρχη, με την
επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος. Ο νομάρχης με απόφασή του μπορεί να
μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του του προηγούμενου εδαφίου στο δήμαρχο
ή πρόεδρο του Ο.Τ.Α. που προκύπτει από συνένωση άλλων Ο.Τ.Α.", εφόσον
σε αυτό υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία πολεοδομικού σχεδιασμού.
4. Για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1337/1983. Για περίπτωση
πολεοδόμησης εντός των ορίων των οικισμών, καθώς και για περίπτωση
έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου κατά την παράγραφο 3 του παρόντος,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32-39 του ν.δ/τος της 17.7.1923 "περί
σχεδίων πόλεων κ.λπ.". Με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της
πολεοδομικής μελέτης οργάνου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του
οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί στις
ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στην περιοχή εντός των ορίων του
οικισμού ή της τμηματικής πολεοδομικής ρύθμισης η υποχρέωση

936

συμμετοχής είτε με εισφορά σε γη μόνο είτε με Εισφορά σε χρήμα μόνο είτε
με Εισφορά σε γη και σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των
άρθρων 20 και 21 του παρόντος."
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου αυτού μπορεί να εφαρμόζονται και
στους οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως αξιόλογοι, βάσει του άρθρου 2
παρ. 1 του π.δ/τος της 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δύ), ή ως παραδοσιακοί
ή υπάγονται στην κατηγορία οικισμών που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 2242/1994, όπως τροποποιείται με την παρ. 9 περίπτωση αύ
ου άρθρου 25 του παρόντος. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η έγκριση του
ρυμοτομικού σχεδίου γίνεται στους μεν αξιόλογους και παραδοσιακούς
οικισμούς με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, στους δε λοιπούς
οικισμούς με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με γνώμη του
Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.
6. Εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης και επέκτασης των ως άνω
οικισμών συνεχίζονται με βάση τις προϋφιστάμενες διατάξεις, εφόσον μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης της
σχετικής μελέτης.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο 72

Άρθρο 79

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
Υπουργεία Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Υπουργείο Οικονομικών

Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Πρόταση έκδοσης π.δ. για την οριοθέτηση οικισμών

Ακατάσχετο ποσών που καταβάλλονται για δράσεις ενίσχυσης της
ηλεκτροκίνησης
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Στοιχεία επικοινωνίας: Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, οδός Λ.
Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 182 33,
τηλ. επικοινωνίας : 213 212 8410, email: minister@migration.gov.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ45

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ46
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ47
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ48
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 81: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα
μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και
εξειδικεύονται οι οικείες διαδικασίες.
Άρθρα 82, 83: Βελτιώνεται το πλαίσιο της εποχικής εργασίας τόσο με
τροποποιήσεις στο άρθρο 13, που αφορούν μεταξύ άλλων την παροχή
καταλύματος και τον τρόπο απόδειξής της, καθώς και με εισαγωγή νέου
άρθρου 18Α στον ν. 4251/2014 (Α’ 80), σε συνέχεια των ρυθμίσεων που
θεσπίστηκαν με τον ν. 4825/2021 (Α’ 157).
Άρθρο 84: Αντιμετωπίζεται η ανάγκη της εκ νέου παράτασης ισχύος των
συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο
πλαίσιο των δράσεων (α) 2018ΣΕ75520001 «Ενίσχυση της Υπηρεσίας
Υποδοχής και ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
της» - κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5029334 και (β) 2017ΣΕ75520011 «Ενίσχυση
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό»- κωδικός ΟΠΣ
(MIS) 5005446.
Άρθρο 85: Παρατείνεται η ισχύς συμβάσεων εργασίας αρμοδιότητας του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) στο πλαίσιο του
προγράμματος με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για
την προσφυγική κρίση».

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 81: Εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, παρατηρείται έλλειψη εργατικού δυναμικού με
συνέπεια να προκαλούνται προβλήματα στην αγροτική παραγωγή, η οποία
εκτιμάται ότι θα αντιμετωπισθεί με την εφαρμογή της προβλεπόμενης
διαδικασίας.
Άρθρο 82: Εισάγεται ρητά η παραπομπή στις διατάξεις του ν. 2639/1998 (Α’
205) περί καταβολής εργοσήμου για όσους εποχικά απασχολούμενους
υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων), προκειμένου να
αποφευχθεί το φαινόμενο της καταστρατήγησης των εφαρμοζόμενων κατά
περίπτωση ασφαλιστικών διατάξεων. Διατηρείται επίσης, η δυνατότητα
υπαγωγής εποχικών εργαζόμενων στον e-ΕΦΚΑ, στην περίπτωση κατά την
οποία η εποχική δραστηριότητα επεκταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.
4251/2014 (Α’ 80). Περαιτέρω αναπροσαρμόζεται και περιορίζεται το ύψος
του παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη για αίτηση
μετάκλησης εποχικού εργαζομένου για περισσότερα του ενός έτη, έως το όριο
των πέντε (5) ετών.
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Άρθρο 83: Με την ισχύουσα νομοθεσία, στους πολίτες τρίτων χωρών που είτε
διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας και αιτούνται να τους επιτραπεί η
είσοδος και η διαμονή σε αυτή είτε έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε αυτή, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, με σκοπό την εποχική εργασία
χορηγείται θεώρηση εισόδου των στοιχείων α’ και β’ της υποπερ. i της παρ. 1
του άρθρου 18 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 4251/2014 - Α’ 80) διάρκειας
ισχύος εννέα (9) μηνών ή ενός (1) έτους. Η εθνική θεώρηση επιτρέπει τη
διαμονή και απασχόληση κατά την περίοδο ισχύος της, ενώ εκ νέου εισδοχή
για νέα περίοδο διαμονής και απασχόλησης απαιτεί τη χορήγηση νέας εθνικής
θεώρησης. Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται νέου τύπου άδεια
διαμονής εποχικής εργασίας με σκοπό την εποχική απασχόληση με διάρκεια
ισχύος από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, προκειμένου να αποφεύγεται η εκ νέου
διαδικασία χορήγησης νέας εθνικής θεώρησης για εποχική εργασία, προς
διευκόλυνση των ελληνικών προξενικών αρχών και να καθίσταται πιο
λειτουργική η εφαρμογή του άρθρου 13 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν.
4251/2014).
Άρθρο 84: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά την ανανέωση των συμβάσεων
ορισμένου χρόνου, συνολικά 221 υπαλλήλων που υπηρετούν στην κεντρική
υπηρεσία και στις περιφερειακές δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ). Οι εν λόγω συμβασιούχοι υποστηρίζουν τη λειτουργία
32 δομών στην ενδοχώρα και 6 κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στα
σύνορα, καθώς και των τμημάτων της κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΥΤ. Η
ανανέωση των εν λόγω 221 συμβάσεων για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά
την προβλεπόμενη λήξη τους, κρίνεται απολύτως αναγκαία για τη στήριξη της
λειτουργίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πεδίο της
υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, ειδικά μετά την επιτυχή μετάβαση
στην ευθύνη του Υπουργείου, προγραμμάτων που μέχρι πρότινος
υλοποιούσαν διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ.
Άρθρο 85: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του
προγράμματος «Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την
προσφυγική κρίση», το οποίο αφορά σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο
προσέγγισης των υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των προσφύγων
και μεταναστών, που διαμένουν σε οποιαδήποτε δομή εντός της ελληνικής
επικράτειας.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άρθρο 81: Αφορά τους αγρότες, τους απασχολούμενους στην αγροτική
οικονομία, καθώς και τους καταναλωτές σε περίπτωση μείωσης της
παραγωγής και αύξησης των σχετικών τιμών.
Άρθρο 82: Αφορά υπαλλήλους των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου,
Εσωτερικών, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τους αγρότες και πολίτες τρίτων χωρών απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία.

940

Άρθρο 83: Αφορά υπαλλήλους των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου,
Εσωτερικών, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, τους αγρότες και πολίτες τρίτων χωρών, είτε
απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία είτε εποχικά απασχολούμενους
σε άλλους τομείς απασχόλησης πλην της αγροτικής οικονομίας.
Άρθρο 84: Αφορά υπαλλήλους της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που
χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας 2014-2020 και συνήφθησαν στο πλαίσιο των δράσεων (α)
2018ΣΕ75520001 «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης μέσω
της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της» - κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5029334
και (β) 2017ΣΕ75520011 «Ενίσχυση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με
ανθρώπινο δυναμικό»- κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5005446.
Άρθρο 85: Αφορά όσους προσελήφθησαν με συμβάσεις εργασίας, δυνάμει της
παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/5.9.2018 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’ 3877), που συνήφθησαν μεταξύ του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του αναγκαίου προσωπικού προς
υλοποίηση του προγράμματος του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α’ 105),
καθώς επίσης και τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ ×
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 81: Άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α’ 38)
Άρθρο 82: Άρθρο 13 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Τα ζητήματα της αξιολογούμενης ρύθμισης
μπορούν να ρυθμιστούν με διάταξη τυπικού
νόμου και δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης.
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ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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×

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 81: Η κάλυψη των αυξημένων
καλλιεργητικών
αναγκών
που
έχουν
προκληθεί εξαιτίας της έλλειψης εργατικού
δυναμικού για αγροτικές εργασίες.
Άρθρα 82, 83: Η βελτίωση και απλοποίηση των
διαδικασιών μετάκλησης εποχικών εργατών
απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία.

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 84: Στόχος είναι η απρόσκοπτη
λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης εξασφαλίζοντας το αναγκαίο
προσωπικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις
αυξημένες ανάγκες λόγω των προσφυγικώνμεταναστευτικών ροών.
Άρθρο 85: Στόχος είναι η ενίσχυση με έμψυχο
δυναμικό κάθε είδους, επιστημονικό,
διοικητικό
κ.λπ.,
του
μηχανισμού
ολοκληρωμένης επείγουσας παρέμβασης
υγείας για την προσφυγική κρίση, και ιδίως
των δομών που έχουν επιβαρυνθεί από τα
αλλεπάλληλα προσφυγικά κύματα και την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, για την
αντιμετώπιση
των
υγειονομικών
και
ψυχοκοινωνικών αναγκών των προσφύγων και
μεταναστών, που διαμένουν σε οποιαδήποτε
δομή εντός της ελληνικής επικράτειας.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρα 81, 82: Η βελτίωση και απλοποίηση των
διαδικασιών μετάκλησης εποχικών εργατών
απασχολούμενων στην αγροτική οικονομία, με
άμεση λειτουργική διασύνδεση όλων των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και με αποφυγή
περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Άρθρο 84: Η αποτελεσματική ανταπόκριση
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στη
διαχείριση
των
προσφυγικών-
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μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει.
Άρθρο 85: Η υγειονομική και ψυχοκοινωνική
στήριξη των προσφύγων και μεταναστών, η
προάσπιση της δημόσιας υγείας και η
αντιμετώπιση των δυσμενών συνέπειων της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στις
δομές και στους πληθυσμούς που αφορά η
ρύθμιση, καθώς και στο σύνολο της
επικράτειας.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης51

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ × ή/και ΕΜΜΕΣΗ
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μετάκλησης πολιτών
τρίτων κρατών έχει λειτουργήσει και στο
παρελθόν και επανέρχεται άμεσα σε λειτουργία,
εξασφαλίζοντας αμεσότητα στη διαδικασία και
i) Εάν είναι άμεση,
εξαλείφοντας παράλληλα το διοικητικό βάρος,
εξηγήστε:
καθώς δεν είναι αναγκαία η προσέλευση των
εργοδοτών με φυσική παρουσία στις αρμόδιες
υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων.
ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ × ΟΧΙ
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

51

Όλα τα απαιτούμενα συστήματα λοιπών
δημοσίων φορέων για την υλοποίηση της

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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διαδικασίας (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων,
Ηλεκτρονικός
Εθνικός
Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης)

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ
ΟΧΙ ×

Εξηγήστε:

Αποτελεί απλή ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής αιτήσεων και όχι ένα σύνθετο
λειτουργικό σύστημα.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο
Άρθρο 81

Άρθρο 82

Άρθρο 83

Στόχος
Προβλέπεται μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2022 η δυνατότητα
υποβολής αιτήματος μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για
απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, προκειμένου να
καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες χώρας στον τομέα της
αγροτικής παραγωγής.
Εισάγεται ρητά η παραπομπή στις διατάξεις του ν. 2639/1998
(Α’ 205) περί καταβολής εργοσήμου για όσους εποχικά
απασχολούμενους υπάγονται στην ασφάλιση του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων), προκειμένου να
αποφευχθεί το φαινόμενο της καταστρατήγησης των
εφαρμοζόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών διατάξεων.
Διατηρείται επίσης, η δυνατότητα υπαγωγής εποχικών
εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, στην περίπτωση κατά την οποία η
εποχική δραστηριότητα επεκταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11
του ν. 4251/2014 (Α’ 80), και σε άλλους τομείς
απασχόλησης.Περαιτέρω
αναπροσαρμόζεται
και
περιορίζεται το ύψος του παραβόλου το οποίο καταβάλλεται
από τον εργοδότη για αίτηση μετάκλησης εποχικού
εργαζομένου για περισσότερα του ενός έτη, έως το όριο των
πέντε (5) ετών και πλέον αφορά το σύνολο των περιόδων
απασχόλησης.
Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να λάβουν άδεια
διαμονής εποχικής εργασίας πολίτες τρίτων χωρών. Η
διάρκεια της άδειας διαμονής εποχικής εργασίας ορίζεται
η
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Άρθρο 84

Άρθρο 85

από ένα (1) έως πέντε (5) έτη ανάλογα με τη σύμβαση
εργασίας των εργατών γης, οι οποίοι έχουν τύχει έγκρισης
απασχόλησης από την αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και
μετανάστευσης της αποκεντρωμένης διοίκησης και η οποία
αφορά σε μια ή σε περισσότερες περιόδους απασχόλησης
μέγιστης διάρκειας εννέα μηνών ανά περίοδο δώδεκα μηνών,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εισέλθει στην Ελλάδα με
εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία σύμφωνα με
τα άρθρα 13 και 18 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν.
4251/2014 – A’ 80).
Παρατείνονται για δώδεκα μήνες από τη λήξη τους οι
ισχύουσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου των υπαλλήλων που απασχολούνται στην Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης που χρηματοδοτούνται από το
Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 20142020 και συνήφθησαν στο πλαίσιο των δράσεων (α)
2018ΣΕ75520001 «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και
ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού της» - κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5029334 και (β)
2017ΣΕ75520011 «Ενίσχυση Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), με ανθρώπινο δυναμικό»κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5005446. Παράλληλα προβλέπεται ότι η
εν λόγω παράταση δεν δύναται να μεταβάλει τη σχέση
εργασίας ούτε και εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων
5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Η εν λόγω παράταση
επιβάλλεται για λόγους που αφορούν στην επαρκή και ικανή
στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά
στις επείγουσες ανάγκες στη διαχείριση των προσφυγικώνμεταναστευτικών ροών και ειδικότερα στο πεδίο της
υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία μετά την επιτυχή
μετάβαση στην ευθύνη του Υπουργείου, προγραμμάτων που
μέχρι πρότινος υλοποιούσαν διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ, εν
μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και δεδομένου
ότι μόλις πρόσφατα προκηρύχθηκε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ
για κάλυψη οργανικών θέσεων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Προβλέπεται η παράταση του προγράμματος με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την
προσφυγική κρίση», οι δαπάνες του οποίου θα καλυφθούν
από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
Επίσης, δεδομένων των προσφυγικών ροών προς τη χώρα
μας, και της παραμονής μέχρι και σήμερα των πληθυσμών
αυτών σε δομές ανά την ελληνική επικράτεια, η παράταση
αυτή κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του, εκκρεμούς
ακόμη αυτού προγράμματος, το οποίο αφορά σε έναν
ολοκληρωμένο τρόπο προσέγγισης των υγειονομικών και
ψυχοκοινωνικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών,
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που διαμένουν σε οποιαδήποτε δομή εντός της ελληνικής
επικράτειας.

ENOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

x

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

x

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι εν λόγω διατάξεις συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και κατ’ επέκταση
στην υπέρβαση των προβλημάτων, που αφορούν την αγροτική παραγωγή, και άλλους τομείς απασχόλησης.
Επίσης, λαμβάνονται θετικά μέτρα για την διαχείριση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών, καθώς και για
την υγειονομική και ψυχοκοινωνική στήριξη των προσφύγων και μεταναστών. Επίσης, με την αξιολογούμενη
ρύθμιση προστατεύεται η δημόσια υγεία και αντιμετωπίζονται οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 στις δομές και στους πληθυσμούς που αφορά η ρύθμιση, καθώς και στο σύνολο της
επικράτειας.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

×

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης
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ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ENOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας
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24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
- Παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρο 106 (οικονομική – επιχειρηματική ελευθερία)
- Παρ. 1 και 5 άρθρου 22 (προστασία της εργασίας – αρχή της κοινωνικής
ασφάλισης)
- Παρ. 5 άρθρου 5 και παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία της δημόσιας υγείας)

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Παρ. 2 άρθρου 67 (κοινή πολιτική στους τομείς
του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου
των εξωτερικών συνόρων)
- Παρ. 1 και 2 άρθρου 77 (πολιτικές σχετικά με
τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη
μετανάστευση)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης
Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με
το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

Οδηγία

Απόφαση

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
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Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

ENOTHTA Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης
Υφιστάμενες διατάξεις
ρύθμισης
Άρθρο 81
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας
για προσωρινή απασχόληση στην
αγροτική οικονομία –
Τροποποίηση άρθρου δεκάτου
έκτου ν. 4783/2021 (Α’ 38)

Άρθρο δέκατο έκτο ν.4783/2021
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για
απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να
προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που
απαλλάσσεται από την υποχρέωση
Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν.
θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την
4783/2021 (Α’ 38) επέρχονται οι
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014
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εξής αλλαγές: 1) στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 τροποποιείται η
προθεσμία υποβολής αίτησης για
προσωρινή
απασχόληση
και
αντικαθίσταται η λέξη «εργασίας»
από τη λέξη «απασχόλησης», 2)
στην παρ. 3: α) στην περ. α’
αναπροσαρμόζεται το ύψος του
παραβόλου, β) στο δεύτερο εδάφιο
της υποπερ. βγ’ της περ. β’ γίνονται
νομοτεχνικές αλλαγές, γ) τα εδάφια
τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της
υποπερ.
βγ’
της
περ.
β’
μεταφέρονται μετά την περ. ε’ και
οι λέξεις «τον νόμο προδιαγραφές»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις
κείμενες διατάξεις προδιαγραφές
υγείας και ασφάλειας», 3) στην
παρ. 3α: α) στο πρώτο εδάφιο
τίθεται επιφύλαξη σε διατάξεις του
ν. 4251/2014, β) στο τρίτο εδάφιο
γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις,
γ) η υποπερ. αγ’ της περ. α’
εξειδικεύεται, δ) στην υποπερ. αδ’
της περ. α’ γίνονται νομοτεχνικές
βελτιώσεις, ε) στην περ. γ’ οι λέξεις
«αλλοδαπού» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «πολίτη τρίτης χώρας»,
στ) στην περ. δ’ προστίθενται οι
λέξεις «σε ισχύ», 4) στην παρ. 4 στο
πρώτο
εδάφιο
τίθενται
διευκρινίσεις για την έκδοση
συγκεντρωτικής
κατάστασης
αιτούντων, γίνονται νομοτεχνικές
βελτιώσεις και προστίθεται νέο
δεύτερο εδάφιο, 5) στην παρ. 6
προστίθενται δεύτερο και τρίτο
εδάφιο, 6) οι παρ. 7 και 8
αντικαθίστανται, 7) στην παρ. 9: α)
τροποποιείται ο χρόνος ισχύος της,
β) επικαιροποιείται η ονομασία στο
αρμόδιο όργανο της επιθεώρησης
εργασίας, γ) προστίθεται ο έλεγχος
για όλες τις πτυχές της παροχής
απασχόλησης από πλευράς των

(Α` 80), μπορεί να υποβάλει, μέχρι την
31η.12.2021, κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην
αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με
βάση τις θέσεις εργασίας, όπως
καθορίζονται με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 11 του ν.
4251/2014, προκειμένου να τον
μετακαλέσει για απασχόληση στην
εποχιακή αγροτική οικονομία. Η
αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα,
επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο
και όνομα μητέρας, χώρα και
ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια,
αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία
έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του
προς απασχόληση πολίτη τρίτης
χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει
συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος
της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός
φορολογικού μητρώου του εργοδότη
υποβάλλονται
σε
ηλεκτρονική
πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).
2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται
να διαλειτουργεί με συστήματα
δημοσίων φορέων. Η είσοδος των
εργοδοτών - χρηστών στην πλατφόρμα
πραγματοποιείται
κατόπιν
προηγούμενης
αυθεντικοποίησής
τους με τη χρήση των κωδικών
διαπιστευτηρίων
της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ` του
Μέρους Α` του ν. 4727/2020 (Α` 184).
Πρόσβαση
στην
ηλεκτρονική
πλατφόρμα παρέχεται στις αρμόδιες
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εργαζομένων
στην
αγροτική
οικονομία, 8) στην παρ. 10
προστίθεται παραπομπή στην παρ.
3α και το άρθρο δέκατο έκτο
διαμορφώνεται ως εξής:

υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Μετανάστευσης
και
Ασύλου,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σε όλες τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και
«Άρθρο δέκατο έκτο
Μετανάστευσης
των
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας
για προσωρινή απασχόληση στην Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες
τις
Αστυνομικές
Αρχές,
στην
αγροτική οικονομία σύμφωνα με
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
την κατά παρέκκλιση διαδικασία
και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να
Κοινωνικής Ασφάλισης.
προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας,
που απαλλάσσεται από την
3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται
υποχρέωση θεώρησης εισόδου,
τουλάχιστον από τα κατωτέρω
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
δικαιολογητικά:
5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), μπορεί
να υποβάλει, μέχρι την 30η
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και
Σεπτεμβρίου
2022,
κατά
αποδεικτικό καταβολής του, ύψους
παρέκκλιση
της
κείμενης
εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη
νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια
τρίτης χώρας που πρόκειται να
υπηρεσία
Αλλοδαπών
και
απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται
Μετανάστευσης
της
υπέρ του Δημοσίου και δεν
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του
επιστρέφεται.
τόπου διαμονής του, με βάση τις
θέσεις
απασχόλησης,
όπως
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με
καθορίζονται με
την
κοινή
την οποία δηλώνεται ότι:
υπουργική απόφαση του άρθρου
11 του ν. 4251/2014, προκειμένου
βα) θα απασχολήσει προσωρινά για
να
τον
μετακαλέσει
για
την παροχή αγροτικών εργασιών τον
απασχόληση
στην
εποχιακή
συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας, για
αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην
περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30)
οποία αναγράφονται τα πλήρη
ημερών, και έως ενενήντα (90) ημέρες,
στοιχεία
(επώνυμο,
όνομα,
με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα
επώνυμο και όνομα πατέρα,
με τα οριζόμενα στις παρ. 3α και 7,
επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα
και
ημερομηνία
γέννησης,
ββ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες
ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου,
δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι
ημερομηνία έκδοσης και λήξης,
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3
χώρα
έκδοσης)
του
προς
του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α`
απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο
212),
οποίος πρέπει να μην έχει
συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό)
βγ) ο μετακαλούμενος θα παρέχει τις
έτος της ηλικίας, καθώς και ο
αγροτικές
εργασίες
σε
τόπο
αριθμός φορολογικού μητρώου του
επακριβώς προσδιορισμένο ως προς
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εργοδότη
υποβάλλονται
σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).
2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
δύναται να διαλειτουργεί με
συστήματα δημοσίων φορέων. Η
είσοδος των εργοδοτών-χρηστών
στην πλατφόρμα πραγματοποιείται
κατόπιν
προηγούμενης
αυθεντικοποίησής τους με τη
χρήση
των
κωδικών
διαπιστευτηρίων
της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του
Υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του
Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’
184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα
παρέχεται
στις
αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως των
Υπουργείων
Προστασίας
του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σε όλες τις υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
σε όλες τις Αστυνομικές Αρχές, στην
Ανεξάρτητη
Αρχή
Δημοσίων
Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό
Φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης.
3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται
τουλάχιστον από τα κατωτέρω
δικαιολογητικά:

την περιφερειακή ενότητα, τον δήμο
και τη δημοτική ενότητα ή δημοτική
κοινότητα και ότι προσωρινά θα
διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται
με ακριβή στοιχεία διεύθυνσης. Το
κατάλυμα που παρέχεται από τον
εργοδότη πρέπει να πληροί τις
απαιτούμενες, από τις κείμενες
υγειονομικές
διατάξεις,
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,
υπό τον έλεγχο των αρμόδιων
υπηρεσιών, και ο εργοδότης πρέπει να
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση
που απαιτείται από τον εποχικά
εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο
εργοδότης προσφέρει στον εποχικά
εργαζόμενο μισθωτήριο ή ισοδύναμο
έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους
όρους ενοικίασης του καταλύματος.
Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του
μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο
με την αμοιβή του εποχικά
εργαζομένου και την ποιότητα του
καταλύματος και δεν εκπίπτει
αυτομάτως από τον μισθό του
εποχικά εργαζομένου. Όταν το
κατάλυμα δεν παρέχεται από τον
εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να
προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία
που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά
εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων
κατάλυμα, το οποίο πληροί τις
απαιτούμενες
από
τον
νόμο
προδιαγραφές.

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή
αποδεικτικό καταβολής του, ύψους
ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου
εκατόν δέκα (110) ευρώ για κάθε
9 του ν. 3877/2010 (Α` 160).
πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται
να
απασχοληθεί,
το
οποίο
δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του
εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου
πολίτη τρίτης χώρας.
και δεν επιστρέφεται.
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β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ε) Πιστοποιητικό από το οποίο
προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία
με την οποία δηλώνεται ότι:
βα) θα απασχολήσει προσωρινά για (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα
την παροχή αγροτικών εργασιών πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας,
τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρα και ημερομηνία γέννησης).
χώρας, για περίοδο τουλάχιστον
τριάντα (30) ημερών, και έως 3α. Η προσωρινή απασχόληση της
ενενήντα
(90)
ημέρες,
με υποπερ. βα` της περ. β` της παρ. 3 για
δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα την παροχή αγροτικών εργασιών σε
με τα οριζόμενα στις παρ. 3α και 7, πολίτη τρίτης χώρας δύναται να
παραταθεί, με χορήγηση υπηρεσιακού
ββ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες
σημειώματος που εκδίδεται από την
δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι
κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.
Αλλοδαπών ή Διεύθυνση Αστυνομίας
3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005
της Ελληνικής Αστυνομίας, έως και
(Α’ 212),
δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της
βγ) ο μετακαλούμενος θα παρέχει
αρχικής
περιόδου
ισχύος
της
τις αγροτικές εργασίες σε τόπο
επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής.
επακριβώς προσδιορισμένο ως
Για τη χορήγηση της παράτασης
προς την περιφερειακή ενότητα,
υποβάλλεται στις ανωτέρω αρχές,
τον δήμο και τη δημοτική ενότητα ή
κοινή αίτηση του εργοδότη και του
δημοτική κοινότητα και ότι
μετακαλούμενου
εργάτη,
όπου
προσωρινά θα διαμένει σε τόπο
αναφέρεται το χρονικό διάστημα της
που προσδιορίζεται με ακριβή
αιτούμενης παράτασης, το οποίο σε
στοιχεία διεύθυνσης. Επίσης, ότι το
καμία περίπτωση δεν δύναται να
κατάλυμα που παρέχεται από τον
υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Η
εργοδότη πληροί τις απαιτούμενες,
αίτηση παράτασης συνοδεύεται από
από τις κείμενες διατάξεις,
τα εξής δικαιολογητικά:
προδιαγραφές
υγείας
και
ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των
α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο
αρμόδιων υπηρεσιών, και ότι ο
οποίος δηλώνει υπευθύνως ότι:
εργοδότης
υποχρεούται
να
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται
οποιαδήποτε αλλαγή.
με την ολοκλήρωση αγροτικών
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή εργασιών, οι οποίοι καθιστούν
ενιαία δήλωση εκτροφής του αναγκαία την παράταση παραμονής
άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).
του
αλλοδαπού
στη
χώρα,
δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του προκειμένου να τον απασχολήσει για
πολίτη τρίτης χώρας.
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
ε) Πιστοποιητικό από το οποίο τις ενενήντα (90) ακόμη ημέρες,
προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία
(επώνυμο, όνομα, επώνυμο και αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες
όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι
μητέρας, χώρα και ημερομηνία προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3
γέννησης).
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Σε περίπτωση που απαιτείται από
τον εποχικά εργαζόμενο να
καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης
προσφέρει
στον
εποχικά
εργαζόμενο
μισθωτήριο
ή
ισοδύναμο
έγγραφο
που
αναγράφει σαφώς τους όρους
ενοικίασης του καταλύματος. Σε
κάθε περίπτωση, το ύψος του
μισθώματος πρέπει να είναι
ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά
εργαζομένου και την ποιότητα του
καταλύματος και δεν εκπίπτει
αυτομάτως από τον μισθό του
εποχικά εργαζομένου. Όταν το
κατάλυμα δεν παρέχεται από τον
εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να
προσκομίσει
στην
αρμόδια
υπηρεσία
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι
ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ
ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί
τις απαιτούμενες από τις κείμενες
διατάξεις προδιαγραφές υγείας και
ασφάλειας.

του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α`
12),

3α. Η προσωρινή απασχόληση της
παρ. 3 για την παροχή αγροτικών
εργασιών από πολίτη τρίτης χώρας
δύναται να παραταθεί, με την
επιφύλαξη της περ. στ’ της παρ. 2
του άρθρου 4 και της περ. γ’ του
άρθρου
6,
με
χορήγηση
υπηρεσιακού σημειώματος που
εκδίδεται από την κατά τόπον
αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή
Διεύθυνση
Αστυνομίας
της
Ελληνικής Αστυνομίας, έως και
δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη
της αρχικής περιόδου ισχύος της
επιτρεπόμενης
διάρκειας
διαμονής. Για τη χορήγηση της
παράτασης
υποβάλλεται στις

4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις
του
παρόντος,
εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή της αίτησης
του
εργοδότη,
συγκεντρωτική
κατάσταση των αιτούντων και την
αποστέλλουν προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της
Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να
επιτρέψουν την είσοδο στη Χώρα των
συγκεκριμένων πολιτών, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν.
4251/2014.

αγ) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
αδ) τα δικαιολογητικά που έχει
καταθέσει κατά την αρχική αίτηση για
μετάκληση βρίσκονται σε ισχύ,
εφόσον δεν έχουν ανακληθεί.
β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης
σελίδας του διαβατήριου του
αλλοδαπού, καθώς και των σελίδων με
τις σφραγίδες εισόδου / εξόδου που
σχετίζονται με την χρονική περίοδο
παραμονής του στη χώρα για
απασχόληση σε αγροτικές εργασίες,
σύμφωνα με το παρόν.
γ) Έγχρωμη
αλλοδαπού.

φωτογραφία

του

δ)
Φωτοαντίγραφο
δελτίου
αστυνομικής
ταυτότητας
ή
διαβατηρίου του εργοδότη.

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του
παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης

956

ανωτέρω αρχές, κοινή αίτηση του
εργοδότη και του μετακαλούμενου
εργάτη, όπου αναφέρεται το
χρονικό διάστημα της αιτούμενης
παράτασης, το οποίο σε καμία
περίπτωση δεν δύναται να
υπερβαίνει τις ενενήντα (90)
ημέρες.
Η κοινή αίτηση
συνοδεύεται
από
δικαιολογητικά:

χώρας δικαίωμα εργασίας ως
εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο
διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση
εισόδου, στη Χώρα. Για την
απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην
ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων)
παράτασης με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27
τα
εξής του ν. 2639/1998 (Α` 205) και το άρθρο
20 του ν. 3863/2010 (Α` 115).

α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη,
ο οποίος δηλώνει υπευθύνως ότι:
αα)
υπάρχουν
λόγοι
που
σχετίζονται με την ολοκλήρωση
αγροτικών εργασιών, οι οποίοι
καθιστούν αναγκαία την παράταση
παραμονής του αλλοδαπού στη
χώρα, προκειμένου να τον
απασχολήσει για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα
(90) ακόμη ημέρες,
αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες
δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.
3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005
(Α’ 12),
αγ) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα,
σύμφωνα
με
την
κείμενη
νομοθεσία, το οποίο πληροί τις
απαιτούμενες από τις κείμενες
διατάξεις προδιαγραφές υγείας και
ασφάλειας,
αδ) τα δικαιολογητικά που έχει
καταθέσει ο εργοδότης κατά την
αρχική αίτηση του παρόντος για την
προσωρινή μετάκληση του πολίτη
τρίτης χώρας βρίσκονται σε ισχύ,
εφόσον δεν έχουν ανακληθεί.
β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης
σελίδας του διαβατήριου του
αλλοδαπού, καθώς και των σελίδων
με τις σφραγίδες εισόδου/εξόδου
που σχετίζονται με την χρονική

6. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης
χώρας, που έχει εισέλθει σύμφωνα με
το παρόν υποχρεούται να διαμένει στο
κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης
του και δεν δύναται να εργαστεί σε
άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε
(5) ημερών από τη λήξη της περιόδου
απασχόλησής του, νέος εργοδότης
υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1.
7. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης
χώρας, που έχει εισέλθει, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος και έχει
αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει
δικαίωμα επιστροφής για τον ίδιο
λόγο, για διάστημα δύο (2) μηνών
από την ημερομηνία αποχώρησής
του και, σε κάθε περίπτωση,
τηρουμένης της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.
8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, και
πάντως όχι πέραν της 15ης.6.2021, η
αίτηση της παρ. 1 με τα
δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3,
υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς
είτε
μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η
συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4
αποστέλλεται και στον e-ΕΦΚΑ για τις
ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο
(2) εργάσιμων ημερών από την
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περίοδο παραμονής του στη χώρα έναρξη
της
λειτουργίας
της
για απασχόληση σε αγροτικές πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, ο
εργασίες, σύμφωνα με το παρόν.
εργοδότης
υποχρεούται
να
γ) Έγχρωμη φωτογραφία του πολίτη καταχωρίσει σε αυτήν όλα τα
προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία
τρίτης χώρας.
δ)
Φωτοαντίγραφο
δελτίου του πολίτη τρίτης χώρας.
αστυνομικής
ταυτότητας
ή
διαβατηρίου του εργοδότη σε ισχύ.
4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του παρόντος, σε
συνέχεια των αιτήσεων των παρ. 1
έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την
υποβολή της αίτησης του εργοδότη,
συγκεντρωτική κατάσταση των
αιτούντων εργοδοτών και των
πολιτών τρίτων χωρών, τους
οποίους αφορούν οι σχετικές
αιτήσεις, και την αποστέλλουν προς
τις
αρμόδιες
υπηρεσίες
διαβατηριακού
ελέγχου
της
Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να
επιτρέψουν την είσοδο στη Χώρα
των συγκεκριμένων πολιτών, υπό
την επιφύλαξη του άρθρου 4. H
συγκεντρωτική κατάσταση των
αιτούντων εργοδοτών και των
πολιτών τρίτων χωρών, τους
οποίους αφορούν οι σχετικές
αιτήσεις,
αποστέλλεται
σε
επεξεργάσιμη
μορφή
υπολογιστικών
φύλλων
στην
Κεντρική
Υπηρεσία
του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης,
στην
Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη
Εταιρεία
(ΗΔΙΚΑ
ΑΕ),
στην
Ανεξάρτητη
Αρχή
Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής
Επιθεώρησης Εργασίας και στη

9. Ειδικά για τον περιορισμό των
συνεπειών διασποράς της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19, από τη
δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη
λειτουργία της πλατφόρμας της παρ.
2, τα στοιχεία ελέγχου και
πιστοποίησης που συγκεντρώνονται
από τις υπηρεσίες διαβατηριακού
ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας,
προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος
των μετακαλουμένων από τρίτες
χώρες για απασχόληση στην εποχιακή
αγροτική οικονομία, διαβιβάζονται
στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.),
προκειμένου
να
διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση
των μέτρων υγείας και ασφάλειας
στην εργασία, ιδίως αναφορικά με την
τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
10. α. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων
Εσόδων, δύναται να τροποποιούνται ο
τύπος της αίτησης, καθώς και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται,
πέραν όσων αναφέρονται στην παρ. 3,
και, περαιτέρω, να καθορίζονται η
διαδικασία
πληροφόρησης
των
αρμοδίων
κατά
περίπτωση
υπηρεσιών,
καθώς
και
των
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Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων εμπλεκομένων φορέων για τους
Δομών του Υπουργείου Αγροτικής μετακαλούμενους πολίτες τρίτων
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
χωρών προς τον σκοπό της εποχικής
5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων εργασίας, ο φορέας, υπό την ευθύνη
του παρόντος παρέχει στον πολίτη και εποπτεία του οποίου λειτουργεί η
τα
τεχνικά
και
τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας πλατφόρμα,
οργανωτικά
ζητήματα
για
τη
ως εποχιακού εργάτη, για όσο
της
πλατφόρμας,
χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς λειτουργία
και
της
θεώρηση εισόδου, στη Χώρα. Για συμπεριλαμβανομένης
την απασχόλησή του αυτή έναρξης αυτής και της πρόσβαση σε
υπάγεται στην ασφάλιση του αυτήν, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις
πλατφόρμας
με
άλλα
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα της
συστήματα,
η
Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην πληροφοριακά
διαδικασία
αυθεντικοποίησης,
καθώς
Οργανισμού
Γεωργικών
Ασφαλίσεων)
με
εργόσημο και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
2639/1998 (Α’ 205) και το άρθρο 20 παρόντος.
του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
6. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης
χώρας, που έχει εισέλθει σύμφωνα
με το παρόν υποχρεούται να
διαμένει στο κατάλυμα που
δηλώνει ο εργοδότης του και δεν
δύναται να εργαστεί σε άλλον
εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε (5)
ημερών από τη λήξη της περιόδου
απασχόλησής του, νέος εργοδότης
υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1. Η
αίτηση του νέου εργοδότη
συνοδεύεται
από
τα
δικαιολογητικά των περ. β’, γ’ και δ’
της παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η
υπηρεσία
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης εκδίδει σχετικό
κατάλογο με τα στοιχεία του νέου
εργοδότη και των πολιτών τρίτων
χωρών,
τον
οποίο
ομοίως
κοινοποιεί σύμφωνα με την παρ. 4.

β. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα
όργανα ελέγχου και οι κυρώσεις,
καθώς και τα πρόστιμα στις
περιπτώσεις
παραβίασης
του
παρόντος.

7. Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά την
περίοδο απασχόλησής του στην
Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 1,
καθώς και κατά την περίοδο
παράτασης
της
περιόδου
απασχόλησης, σύμφωνα με την
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παρ. 3α έχει τη δυνατότητα εξόδου
από την ελληνική επικράτεια και
επανεισόδου δύο (2) φορές
μηνιαίως με την επιφύλαξη της περ.
στ) της παρ. 2 του άρθρου 4 και της
περ. γ) του άρθρου 6. Η είσοδος και
η έξοδος από την ελληνική
επικράτεια του πολίτη τρίτης χώρας
ελέγχονται από τις αρμόδιες
συνοριακές αρχές του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας.
8. Μέχρι την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων
ηλεκτρονικών
διασυνδέσεων των δημοσίων
υπηρεσιών με το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)
Μετανάστευση του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, το
οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
παρ. 1, οι υπηρεσίες αλλοδαπών
και μετανάστευσης κοινοποιούν,
δια της ηλεκτρονικής οδού, σε όλες
τις
συναρμόδιες
υπηρεσίες,
σύμφωνα με την παρ. 4, τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις των
αιτούντων εργοδοτών και των
πολιτών
τρίτων
χωρών.
Η
κοινοποίηση
αυτή
πραγματοποιείται, ώστε να είναι
δυνατή, α) η έκδοση του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από
την ΑΑΔΕ, β) η μη αυτόματη έκδοση
του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στα γραφεία
έκδοσης ΑΜΚΑ του e-ΕΦΚΑ ή γ) η
αυτόματη έκδοση του ΑΜΚΑ από
την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, δ) η εκπλήρωση από
τους εργοδότες των εκ του νόμου
υποχρεώσεών τους και ε) η
διενέργεια των απαιτούμενων
ελέγχων από τις αρμόδιες κατά
περίπτωση δημόσιες αρχές.
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9. Ειδικά για τον περιορισμό των
συνεπειών διασποράς της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19, από τη
δημοσίευση του παρόντος και έως
την 30ή.9.2022, τα στοιχεία
ελέγχου και πιστοποίησης που
συγκεντρώνονται
από
τις
υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου
της
Ελληνικής
Αστυνομίας,
προκειμένου να επιτρέπεται η
είσοδος των μετακαλουμένων από
τρίτες χώρες για απασχόληση στην
εποχιακή αγροτική οικονομία,
διαβιβάζονται στην κατά τόπον
αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης
Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας,
προκειμένου να διενεργούνται
έλεγχοι α) για την τήρηση των
μέτρων υγείας και ασφάλειας στην
εργασία, ιδίως αναφορικά με την
τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης
της μετάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, β) για όλες τις πτυχές της
παροχής
απασχόλησης
από
πλευράς των εργαζομένων στην
αγροτική οικονομία, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
10. α. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Μετανάστευσης
και
Ασύλου,
Εσωτερικών,
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, δύναται να
τροποποιούνται ο τύπος της
αίτησης,
καθώς
και
τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται,
πέραν όσων αναφέρονται στις παρ.
3 και 3α, και, περαιτέρω, να
καθορίζονται
η
διαδικασία
πληροφόρησης των αρμοδίων κατά
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περίπτωση υπηρεσιών, καθώς και
των εμπλεκομένων φορέων για
τους μετακαλούμενους πολίτες
τρίτων χωρών προς τον σκοπό της
εποχικής εργασίας, ο φορέας, υπό
την ευθύνη και εποπτεία του
οποίου λειτουργεί η πλατφόρμα, τα
τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα
για τη λειτουργία της πλατφόρμας,
συμπεριλαμβανομένης και της
έναρξης αυτής και της πρόσβασης
σε αυτήν, οι απαιτούμενες
διασυνδέσεις της πλατφόρμας με
άλλα πληροφοριακά συστήματα, η
διαδικασία
αυθεντικοποίησης,
καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή
άλλη
λεπτομέρεια
για
την
εφαρμογή του παρόντος.
β. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η
διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και
οι κυρώσεις, καθώς και τα
πρόστιμα
στις
περιπτώσεις
παραβίασης του παρόντος.».
Άρθρο 82
Διαδικασία εισδοχής πολιτών
τρίτων χωρών με σκοπό την
εποχική εργασία – Τροποποίηση
άρθρου 13 ν. 4251/2014
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
4251/2014 (Α’ 80), επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο
εδάφιο της περ. α τροποποιείται το
ύψος του τέλους που καταβάλλεται
για το σύνολο των περιόδων
απασχόλησης, β) στην περ. β
διαγράφονται οι λέξεις «προσλάβει
τους εργαζόμενους και θα», γ) στην
περ. γ στο δεύτερο εδάφιο η λέξη
«αναγράφονται» αντικαθίσταται
από τη λέξη «περιλαμβάνονται» και

Άρθρο 13 ν. 4251/2014
Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με
σκοπό την εποχική εργασία
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται στους πολίτες τρίτων
χωρών που είτε διαμένουν εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας και αιτούνται
να τους επιτραπεί η είσοδος και η
διαμονή σε αυτή, είτε έχουν ήδη γίνει
δεκτοί σε αυτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα, με
σκοπό την εποχική εργασία.
2.
Οι
ίδιες
διατάξεις
δεν
εφαρμόζονται σε πολίτες τρίτων
χωρών, οι οποίοι:
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προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, δ)
στο πρώτο εδάφιο της περ. ε
τροποποιείται ο τρόπος απόδειξης
παροχής
καταλύματος
στον
εργαζόμενο και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί
να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας
για εποχική εργασία, με βάση τις
θέσεις εργασίας, οι οποίες
περιλαμβάνονται
στην
κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου
11, υποβάλλει αίτηση στην
αρμόδια
υπηρεσία
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του
τόπου διαμονής του, στην οποία
αναφέρονται ο αριθμός των
θέσεων εργασίας, τα πλήρη
στοιχεία
(επώνυμο,
όνομα,
επώνυμο και όνομα πατέρα,
επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα
και
ημερομηνία
γέννησης,
ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου,
ημερομηνία έκδοσης και λήξης,
χώρα
έκδοσης)
των
προς
απασχόληση
πολιτών
τρίτων
χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το
χρονικό
διάστημα
της
απασχόλησης. Η αίτηση του
εργοδότη αφορά σε συνολική
περίοδο απασχόλησης έως εννέα
(9) μήνες, ανά περίοδο δώδεκα
μηνών, και μπορεί να επεκτείνεται
σε συνολική περίοδο έως πέντε (5)
έτη. Μαζί με την αίτηση, ο
εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους
ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο
αφορά
σε
κάθε
περίοδο
απασχόλησης έως εννέα μήνες, για
κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει
να
απασχολήσει, το
οποίο
εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου
και δεν επιστρέφεται. Στην

α) κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης διαμένουν ήδη στην Ελληνική
Επικράτεια
εξαιρουμένων
των
περιπτώσεων που αναφέρονται στην
υποπερίπτωση ii της περίπτωσης α`
του άρθρου 18 του Κώδικα,
β) εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ.
219/2000 (Α` 190) με το οποίο
προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία
στην
Οδηγία
96/71/ΕΚ
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου
1996 (ΕΕ L 18 της 21.1.1997),
γ) είναι μέλη οικογένειας πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
106/2007
(Α`
135),
όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.
4071/2012 (Α` 85),
δ) μαζί με τα μέλη της οικογένειάς
τους και ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
απολαμβάνουν
δικαιώματα
ελεύθερης κυκλοφορίας, ισοδύναμων
με τα δικαιώματα των πολιτών της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
δυνάμει
συμφωνιών που έχουν συναφθεί είτε
μεταξύ αυτής και των κρατών μελών
της είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των τρίτων χωρών
προέλευσής τους.
3. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να
προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για
εποχική εργασία, με βάση τις θέσεις
εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνονται
στην κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 11, υποβάλλει αίτηση στην
αρμόδια
υπηρεσία
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου
διαμονής
του,
στην
οποία
αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων
εργασίας,
τα
πλήρη
στοιχεία
(επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα
πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας,
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περίπτωση που ο αιτών καταθέτει
αίτηση
μετάκλησης
εποχικού
εργαζομένου για περισσότερα του
ενός έτη, έως το όριο των πέντε (5)
ετών, ο εργοδότης καταθέτει ένα
αποδεικτικό καταβολής τέλους
συνολικού ύψους εκατό (100) ευρώ
για το σύνολο των περιόδων
απασχόλησης εννέα (9) μηνών.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα
αναλάβει
τις
προβλεπόμενες
δαπάνες, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.
3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005
(Α΄ 212).
γ) Έγκυρη σύμβαση εργασίας για
τον σκοπό της εποχικής εργασίας,
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη
που είναι εγκατεστημένος στην
Ελληνική Επικράτεια. Στη σύμβαση
εργασίας περιλαμβάνονται:
αα) το είδος της απασχόλησης, ββ)
ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή,
γγ) η ημερομηνία έναρξης αυτής,
δδ) η διάρκεια της απασχόλησης,
εε) ο αριθμός των ωρών εργασίας,
εντός της εβδομάδας ή του μήνα,
στστ) η αμοιβή του εργαζομένου, η
οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία
περίπτωση, μικρότερη από τις
αποδοχές
ανειδίκευτου
εργαζομένου,
ζζ) το ύψος του ενδεχόμενου
επιδόματος
αδείας,
εφόσον
προβλέπεται από τη σύμβαση και
ηη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά
περίπτωση. Στην περίπτωση που ο
εργοδότης καταθέτει αίτηση για
την απασχόληση του πολίτη τρίτης
χώρας, εποχικού εργαζομένου, για
περισσότερες της μίας περιόδους
εννέα (9) μηνών, ο αιτών υποβάλλει
σύμβαση εργασίας αντίστοιχης
διάρκειας.

χώρα και ημερομηνία γέννησης,
ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου,
ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα
έκδοσης) των προς απασχόληση
πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα,
καθώς και το χρονικό διάστημα της
απασχόλησης. Η αίτηση του εργοδότη
αφορά
σε
συνολική
περίοδο
απασχόλησης έως εννέα (9) μήνες,
ανά περίοδο δώδεκα μηνών, και
μπορεί να επεκτείνεται σε συνολική
περίοδο έως πέντε (5) έτη.
Μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης
καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους
ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο
αφορά σε κάθε περίοδο απασχόλησης
έως εννέα μήνες, για κάθε πολίτη
τρίτης χώρας που θέλει να
απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται
υπέρ του Δημοσίου και δεν
επιστρέφεται. Στην περίπτωση που ο
αιτών καταθέτει αίτηση μετάκλησης
εποχικού
εργαζομένου
για
περισσότερα του ενός έτη, έως το όριο
των πέντε (5) ετών, ο εργοδότης
καταθέτει ένα αποδεικτικό καταβολής
τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ για
κάθε περίοδο απασχόλησης εννέα (9)
μηνών.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα
προσλάβει τους εργαζόμενους και θα
αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες,
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80
του ν. 3386/2005 (Α` 212).
γ) Έγκυρη σύμβαση εργασίας για τον
σκοπό της εποχικής εργασίας,
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη
που είναι εγκατεστημένος στην
Ελληνική Επικράτεια. Στη σύμβαση
εργασίας αναγράφονται:
αα) το είδος της απασχόλησης,
ββ) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή,
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Η σύμβαση εργασίας προβλέπει ότι
ο πολίτης τρίτης χώρας, εποχικός
εργαζόμενος, για την απασχόλησή
του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην
Οργανισμού
Γεωργικών
Ασφαλίσεων)
με
εργόσημο
σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.
2639/1998 (Α’ 205) και το άρθρο 20
του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
δ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον
στη σύμβαση εργασίας ορίζεται ότι
ο αιτών θα ασκήσει επάγγελμα που
ρυθμίζεται νομοθετικά, όπως
ορίζεται στο π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), τα
οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης
τρίτης
χώρας
πληροί
τις
προϋποθέσεις που προκύπτουν
από τις οικείες διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση
αυτών
στην
Ελλάδα.
Ο
προσδιορισμός
των
κατά
περίπτωση
εφαρμοστέων
διατάξεων διενεργείται με βάση
την περιγραφή του επαγγέλματος
στην οικεία σύμβαση εργασίας.
ε) Στοιχεία ότι παρέχεται στον
εργαζόμενο κατάλληλο για διαμονή
κατάλυμα, τα οποία αφορούν,
μεταξύ άλλων, την κυριότητα, τη
νομή, την κατοχή και την
καταλληλότητα του καταλύματος
που αποδεικνύονται με υπεύθυνη
δήλωση του εργοδότη, η οποία
περιλαμβάνει
τις
σχετικές
πληροφορίες. Όταν το κατάλυμα
παρέχεται από τον εργοδότη, αυτός
οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ότι
το
κατάλυμα
πληροί
τις
απαιτούμενες από τις κείμενες
υγειονομικές
διατάξεις
προδιαγραφές
υγείας
και
ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των

γγ) η ημερομηνία έναρξης αυτής,
δδ) η διάρκεια της απασχόλησης,
εε) ο αριθμός των ωρών εργασίας,
εντός της εβδομάδας ή του μήνα,
στστ) η αμοιβή του εργαζομένου, η
οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία
περίπτωση, μικρότερη από τις
αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου,
ζζ) το ύψος του ενδεχόμενου
επιδόματος
αδείας,
εφόσον
προβλέπεται από τη σύμβαση και
ηη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης
καταθέτει αίτηση για την απασχόληση
του πολίτη τρίτης χώρας, εποχικού
εργαζομένου, για περισσότερες της
μίας περιόδους εννέα (9) μηνών, ο
αιτών υποβάλλει σύμβαση εργασίας
αντίστοιχης διάρκειας.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη
σύμβαση εργασίας ορίζεται ότι ο
αιτών θα ασκήσει επάγγελμα που
ρυθμίζεται νομοθετικά, όπως ορίζεται
στο π.δ. 38/2010 (Α` 78), τα οποία
πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης
χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που
προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας για την
άσκηση αυτών στην Ελλάδα. Ο
προσδιορισμός των κατά περίπτωση
εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται
με βάση την περιγραφή του
επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση
εργασίας.
ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται
στον εργαζόμενο κατάλληλο για
διαμονή
κατάλυμα, τα
οποία
αφορούν,
μεταξύ
άλλων,
την
κυριότητα, τη νομή, την κατοχή και την
καταλληλότητα του καταλύματος που
δύνανται να αποδεικνύονται με
υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, η
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αρμόδιων υπηρεσιών, αφετέρου να
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
οποιαδήποτε
αλλαγή
αυτού.
Εφόσον απαιτείται από τον εποχικά
εργαζόμενο
να
καταβάλει
μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει
στον
εποχικά
εργαζόμενο
μισθωτήριο
συμβόλαιο
ή
ισοδύναμο
έγγραφο
που
αναγράφει σαφώς τους όρους
ενοικίασης αυτού. Σε κάθε
περίπτωση,
το
ύψος
του
μισθώματος πρέπει να είναι
ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά
εργαζομένου και την ποιότητα του
καταλύματος, ενώ δεν εκπίπτει
αυτομάτως από τον μισθό του
εποχικά εργαζομένου. Όταν το
κατάλυμα δεν παρέχεται από τον
εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να
προσκομίσει
στην
αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στοιχεία που να
καταδεικνύουν ότι ο εποχικά
εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων
κατάλυμα, το οποίο πληροί τις
απαιτούμενες από το νόμο
προδιαγραφές κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα.
στ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου
του πολίτη τρίτης χώρας.

οποία
συνοδεύεται
από
τα
απαιτούμενα στοιχεία αυτού. Όταν το
κατάλυμα παρέχεται από τον
εργοδότη, αυτός οφείλει, αφενός να
διασφαλίζει ότι το κατάλυμα πληροί
τις απαιτούμενες από τις κείμενες
υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές
υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο
των αρμόδιων υπηρεσιών, αφετέρου
να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον
απαιτείται
από
τον
εποχικά
εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο
εργοδότης προσφέρει στον εποχικά
εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή
ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει
σαφώς τους όρους ενοικίασης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του
μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο
με την αμοιβή του εποχικά
εργαζομένου και την ποιότητα του
καταλύματος, ενώ δεν εκπίπτει
αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά
εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν
παρέχεται από τον εργοδότη, ο
εργοδότης οφείλει να προσκομίσει
στην
αρμόδια
υπηρεσία
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία
που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά
εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων
κατάλυμα, το οποίο πληροί τις
απαιτούμενες
από
τον
νόμο
προδιαγραφές
κατά
τα
άνω
αναφερόμενα.

ζ) Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος
απασχοληθεί
στην
αγροτική
οικονομία
ενιαία
δήλωση
καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση
εκτροφής του άρθρου 9 του ν. στ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του
πολίτη τρίτης χώρας.
3877/2010 (Α΄ 160).
η) Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη
γέννησης με εμφανές πατρώνυμο
και
μητρώνυμο
επίσημα
μεταφρασμένα στα ελληνικά και
επικυρωμένα.»

ζ) Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος
απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία
ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία
δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν.
3877/2010 (Α` 160).
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2. Στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.
4251/2014
τροποποιείται
το
δεύτερο εδάφιο ως προς τις
εφαρμοστέες
διατάξεις,
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η
παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

η) Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη
γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και
μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένα
στα ελληνικά και επικυρωμένα.

«4. Η πλήρωση των προϋποθέσεων
του παρόντος παρέχει στον πολίτη
τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας
ως εποχικού εργάτη, για όσο χρόνο
διαρκεί η διαμονή του. Για την
απασχόλησή του αυτή υπάγεται
στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού
Εθνικού
Φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού
Γεωργικών
Ασφαλίσεων)
με
εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27
του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και το
άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
Στην
περίπτωση
εποχικής
απασχόλησης σε τομέα, όπου δεν
τυγχάνουν εφαρμογής οι ως άνω
ρυθμίσεις
περί
εργοσήμου,
εφαρμόζεται η κείμενη εργασιακή
και ασφαλιστική νομοθεσία».

4. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του
παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης
χώρας δικαίωμα εργασίας ως
εποχικού εργάτη, για όσο χρόνο
διαρκεί η διαμονή του. Για την
απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην
ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.), με βάση την ισχύουσα
κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.

3.. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.
4251/2014 τροποποιείται ως προς
την προθεσμία λήψης της σχετικής
απόφασης από τις ελληνικές
προξενικές αρχές ως εξής:
«7. Οι ελληνικές προξενικές αρχές
αποφασίζουν σχετικά με την αίτηση
εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
για τον σκοπό της εποχικής
εργασίας και κοινοποιούν την
απόφασή τους στον αιτούντα,
σύμφωνα
με
την
κείμενη
νομοθεσία και το αργότερο μέσα σε
εξήντα (60) ημέρες από την
υποβολή της πλήρους αίτησης.».

5. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να
απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας σε
τομέα απασχόλησης που υπάγεται
στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφαρμόζεται
η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.
6. Αρμόδια για την εξέταση της
αίτησης είναι η κατά τόπο αρμόδια,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8,
υπηρεσία
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη
σχετική
πράξη
έγκρισης
της
απασχόλησης στην αρμόδια ελληνική
προξενική αρχή. Οι υπηρεσίες μιας
στάσης
των
Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
παρόντος, εκδίδουν εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την υποβολή
της αίτησης του εργοδότη, ατομική
έγκριση,
καθώς
επίσης
και
συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων,
τα
οποία
αποστέλλουν
αμφότερα στις προξενικές αρχές για
την έκδοση εθνικής θεώρησης
εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 18.
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Οι εγκριτικές πράξεις των αρμόδιων
Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, για τις οποίες εκδόθηκαν
αντίστοιχες εθνικές θεωρήσεις από τις
προξενικές αρχές σύμφωνα με το
άρθρο 18, κοινοποιούνται αμελλητί
από την ημερομηνία της αποστολής
των συγκεντρωτικών καταστάσεων
των αιτούντων στις προξενικές αρχές
σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, στην
Κεντρική Υπηρεσία του Θ-Ε.Φ.Κ.Α.,
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές
υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας
και,
σε
περίπτωση
απασχόλησης του εργαζόμενου στην
αγροτική οικονομία, στη Γενική
Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Στην περίπτωση που ο
εργοδότης έχει υποβάλει αίτηση για
την απασχόληση του πολίτη τρίτης
χώρας για περισσότερες της μίας
περιόδου απασχόλησης διάρκειας της
καθεμίας έως εννέα (9) μήνες, η
αρμόδια υπηρεσία εκδίδει μια
εγκριτική πράξη, η οποία αφορά στο
σύνολο των περιόδων που αιτείται ο
εργοδότης, ήτοι έως και πέντε (5) έτη
ισχύος της έγκρισης απασχόλησης. Σε
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr), οι αρμόδιες
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εκδίδουν άπαξ
αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
για τον εργαζόμενο και τον
αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες
της ΗΔΙΚΑ, οι οποίες εκδίδουν αριθμό
μητρώου κοινωνικής ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) του εργαζόμενου. Τα ανωτέρω
στοιχεία κοινοποιούνται τόσο στον
εργοδότη, όσο και στον ασφαλισμένο.
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7. Οι ελληνικές προξενικές αρχές
αποφασίζουν σχετικά με την αίτηση
εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια για
τον σκοπό της εποχικής εργασίας και
κοινοποιούν την απόφασή τους στον
αιτούντα, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και το αργότερο μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από την
υποβολή της πλήρους αίτησης.
8. Εάν υποβληθεί αίτηση παράτασης
της διαμονής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18, βάσει
αίτησης που συνοδεύεται από πλήρη
δικαιολογητικά,
ο
εποχικά
εργαζόμενος δεν υποχρεούται να
διακόψει τη σχέση εργασίας είτε με
τον ίδιο εργοδότη είτε με νέο
εργοδότη, κατά τον χρόνο εξέτασης
της αίτησης.
9. Εάν τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται με την αίτηση είναι
ελλιπή,
οι
αρμόδιες
αρχές
ενημερώνουν τον αιτούντα, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος, για
τις συμπληρωματικές πληροφορίες
που απαιτούνται και καθορίζουν
εύλογη προθεσμία για την υποβολή
τους. Η χρονική περίοδος της
παραγράφου 7 αναστέλλεται έως ότου
ο πλήρης φάκελος περιέλθει στις
αρμόδιες
υπηρεσίες
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του
Ελληνικού
Προξενείου,
κατά
περίπτωση.
10. Εάν η ισχύς της θεώρησης εισόδου
για τον σκοπό της εποχικής εργασίας
λήξει κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για
την παράταση της διαμονής, σύμφωνα
με το άρθρο 18, οι αρμόδιες υπηρεσίες
επιτρέπουν στον εποχικά εργαζόμενο
να
παραμείνει
στην ελληνική
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επικράτεια έως τη λήψη της
απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι η
αίτηση για παράταση της διαμονής
υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος
της θεώρησης εισόδου και δεν έχει
συμπληρωθεί η μέγιστη χρονική
περίοδος της περίπτωσης α` της
παραγράφου 1 του άρθρου 18.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Μετανάστευσης
και
Ασύλου,
Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για
την υποβολή της αίτησης της παρ. 3, τη
λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της
παρ. 6 και την πρόσβαση σε αυτήν,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.
Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύθμισης που προβλέπουν
Καταργούμενες διατάξεις
κατάργηση

30.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρα 81 - 84

85

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας
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32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης
ΚΥΑ

Άρθρο 83

Άρθρο 83

ΥΑ

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Μετανάστευσης
και Ασύλου
και κατά
περίπτωση
συναρμόδιος
Υπουργός

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Καθορισμός
δικαιολογητικών
και κάθε άλλης
λεπτομέρειας
εφαρμογής σε
περίπτωση που
η
εποχική
εργασία
περιλάβει και
έτερους τομείς
απασχόλησης,
πλην αυτών της
γεωργίας, της
δασοκομίας και
της
κτηνοτροφίας,
σύμφωνα με τις
διατάξεις
της
παρ. 3
του
άρθρου 11 του
ν.4251/2014.
Υπουργείο
Καθορισμός των
Μετανάστευσης προϋποθέσεων
και Ασύλου
χορήγησης
αδειών
διαμονής των
εποχικά
εργαζόμενων
χωρίς
την
απαίτηση
της
προηγούμενης
εθνικής
θεώρησης
σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.
4251/2014.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

-

-

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραφείο Υπουργού, Παναγιώτα Γκολφινοπούλου, 210 212 4388, ministermailbox@hq.minagric.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείου
Υπουργού, Παναγιώτης Χίνης, 2131322762, minoff@culture.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Νομικής Υποστήριξης,
2103681560, gny@mfa.gr
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

52

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ53
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ54
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ55
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ56
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ57

52

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

53

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

54

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

55

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.

56

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

57

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Ψηφιακής
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 86: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται η υποχρέωση
προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.) στον ν.
4673/2020 (Α΄ 52).
Άρθρο 87: Η διάταξη ρυθμίζει το ζήτημα της υπαγωγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS
2023», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.
3852/2010 (Α΄ 87), στις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού, ορίζοντας ρητά
τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τις οποίες οφείλει
να τηρεί η ως άνω εταιρεία, προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία της εταιρείας και αφετέρου να υφίσταται ασφάλεια δικαίου.
Άρθρο 88: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται για ένα (1) έτος η
ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), με την οποία
αυξήθηκε κατά τριάντα τοις εκατό (30%) η μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας
αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως
(Λιβύη).
Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 430 του ν. 4781/2021 κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, τόσο για τον (αρχικό) καθορισμό της
αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, όσο και για την αύξησή της, έως το
διπλάσιο του αρχικώς καθορισθέντος ποσού, για υπαλλήλους που υπηρετούν
σε αρχές που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, ή στις οποίες επικρατούν
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, χρειάζονται χρόνο για την έκδοσή
τους, καθώς απαιτείται η σύσταση πενταμελούς επιτροπής, η οποία
αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και δυο
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και η οποία, αφού μελετήσει το
σύνολο των σχετικών παραμέτρων, θα γνωμοδοτήσει σχετικά.
Καθόσον η έκδοση των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων δεν έχει
ολοκληρωθεί, υφίσταται άμεση ανάγκη να παραταθεί για ένα (1) έτος η
πρόβλεψη της παρ. 11 του άρθρου 429 ν. 4781/2021, προκειμένου οι Αρχές
που βρίσκονται στη Λιβύη (Πρεσβεία Τριπόλεως και Γενικό Προξενείο
Βεγγάζης) να παραμείνουν στελεχωμένες, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι του
Υπουργείου Εξωτερικών που καλούνται να τις στελεχώσουν, αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, με κίνδυνο της προσωπικής τους
υγείας και ασφάλειας. Συνεχείς διακοπές ρεύματος, έλλειψη πόσιμου νερού
και ειδών πρώτης ανάγκης, αδυναμία ασφαλών μετακινήσεων, δυσχέρειες
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στις τηλεπικοινωνίες, είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες της πολύχρονης
σύρραξης η οποία εξακολουθεί να μαστίζει τη χώρα.
Η προτεινόμενη παράταση ισχύος περιορίζεται σε ένα (1) έτος, δεδομένου ότι,
έως τότε, υπολογίζεται ότι θα έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 86: Τα έκτακτα υγειονομικά μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ τα τελευταία
δύο (2) έτη στη χώρα, δεν επέτρεπαν την ασφαλή πραγματοποίηση των
συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Σ. με αποτέλεσμα οι
περισσότεροι Α.Σ. να μην έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση του
καταστατικού τους εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 4673/2020 προθεσμίας και να κινδυνεύουν με διαγραφή από το Εθνικό
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Μ.Α.Σ.).
Άρθρο 87: Η εκ του νόμου περιορισμένη χρονική διάρκεια της εταιρείας, έως
το 2023, (άρθρο 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Η ανώνυμη εταιρεία του
προηγούμενου εδαφίου λύεται υποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, με
την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη.») και η ανάγκη
ολοκλήρωσης του έργου και του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί, με
ταχύτητα και συνέπεια αφενός, και αφετέρου με τήρηση των δημοσιονομικών
κανόνων, απαιτεί τον συγκεκριμένο καθορισμό των υποχρεώσεων αυτών και
την εξαίρεσή της από τους λοιπούς ορισμούς του ν. 4270/2014, που δεν
προσιδιάζουν στην ιδιαίτερη φύση και τον περιορισμένης χρονικής ισχύος
σκοπό της συγκεκριμένης εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, καθίστατο αναγκαία η
ρητή εκ του νόμου εξαίρεσή της από τις διατάξεις του ν. 4270/2014, πλην όσων
ρητά ορίζονται στην προτεινόμενη διάταξη. Η επιτυχία του θεσμού της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2023, το οποίο θα
υλοποιήσει η ως άνω ανώνυμη εταιρεία για την πόλη της Ελευσίνας είναι
ζωτικής σημασίας για τη διεθνή εικόνα της χώρας.
Άρθρο 88: Η μειωμένη μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής συνιστά
πρόσχωμα στελέχωσης των συγκεκριμένων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άρθρο 86: Τους Α.Σ. και τα μέλη τους και έμμεσα τους καταναλωτές.
Άρθρο 87: Η διάταξη αφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023».
Άρθρο 88: Υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου και λοιπούς υπαλλήλους
του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ

4.

×

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021, για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 28.2.2022
ν. 1197/1981, παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Πρόκειται για τροποποίηση υφιστάμενων
νομοθετικών διατάξεων, χωρίς να υπάρχει
νομοθετική εξουσιοδότηση.

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής,
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης
νομοθεσίας.

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πόρων.

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

×

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
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iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
































8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 86: Η παράταση της προθεσμίας
προσαρμογής των καταστατικών των Α.Σ. για
όσους από αυτούς δεν την έχουν
πραγματοποιήσει.

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 87: Εύρυθμη λειτουργία της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και
τον διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023» σε
πλαίσιο ασφάλειας δικαίου ως προς τις
εφαρμοστέες διατάξεις περί δημόσιου
λογιστικού.
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Άρθρο 88: Συνεχής στελέχωση των
συγκεκριμένων Αρχών της Εξωτερικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 86: Η στήριξη του θεσμού των Α.Σ. προς
όφελος των παραγωγών, της αγροτικής
οικονομίας.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 87: Με την προτεινόμενη διάταξη
μακροπρόθεσμα σκοπείται η ολοκλήρωση του
έργου και των σκοπών της
ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και
δη η επιτυχής ολοκλήρωση της φιλοξενίας του
θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
το έτος 2023.
Άρθρο 88: Αδιάλειπτη ελληνική διπλωματική
παρουσία στην εν λόγω χώρα.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

Στόχος

Άρθρο 86

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η παράταση της
προθεσμίας, εντός της οποίας, οι Α.Σ. υποχρεούνται να
προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του
ν.4673/2020, προκειμένου να μην διαγραφούν από το
Ε.Μ.Α.Σ..

Άρθρο 87

Η διάταξη ρυθμίζει το ζήτημα της υπαγωγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» στις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού,
ορίζοντας ρητά τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του ν.
4270/2014 (Α’ 143), τις οποίες οφείλει να τηρεί η ως άνω
εταιρεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί αφενός η εύρυθμη
λειτουργία της εταιρείας και αφετέρου να υφίσταται
ασφάλεια δικαίου.

Άρθρο 88

Αδιάλειπτη διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στη Λιβύη,
μέσω της απρόσκοπτης και συνεχούς στελέχωσης των εκεί
Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών.

Άρθρο 89

Ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.
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ENOTHTA Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 86: Η προτεινόμενη ρύθμιση, θα επιτρέψει τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των Α.Σ. και επομένως
την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης.
Άρθρο 87: Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκειμένου η εταιρεία να είναι σε θέση να εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο
συνεστήθη, δηλαδή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και των έργων για τον θεσμό της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023.
Άρθρο 88: Με την προτεινόμενη παράταση ισχύος διασφαλίζεται η αδιάλειπτη διπλωματική παρουσία της
Ελλάδας στη Λιβύη, μέσω της συνεχούς και απρόσκοπτης στελέχωσης των εκεί Αρχών της Εξωτερικής
Υπηρεσίας.
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19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
-

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
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Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
-

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ENOTHTA ΣT: Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Παρ. 4 άρθρου 12, 102 Συντάγματος.
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25.

Ενωσιακό δίκαιο








26.

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών


Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

27.

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

28.



Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
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Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης
Υφιστάμενες διατάξεις
ρύθμισης
Άρθρο 86
Η παρ. 2 του 36 του ν. 4673/2020 έχει
ως εξής:
Παράταση προθεσμίας
προσαρμογής των καταστατικών «2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του
των Αγροτικών Συνεταιρισμών άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
4673/2020
υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 καταστατικά τους στις διατάξεις του
του άρθρου 36 του ν. 4673/2020 παρόντος νόμου εντός δύο (2) ετών
(Α' 52) τροποποιείται, ως προς την από την έναρξη ισχύος του. Η
προσαρμογή
του
καταστατικού
προθεσμία προσαρμογής των
γίνεται με απόφαση της Γενικής
καταστατικών των Αγροτικών Συνέλευσης του ΑΣ που λαμβάνεται με
Συνεταιρισμών (ΑΣ), η οποία την απαρτία των παραγράφων 1 και 2
παρατείνεται από τη λήξη της, κατά του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία
ένα έτος, ήτοι έως τις 11.3.2023, της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως Μετά την πάροδο της προθεσμίας του
πρώτου εδαφίου, για τους ΑΣ που δεν
εξής:
έχουν προσαρμόσει το καταστατικό
«2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι τους, εφαρμόζεται η παράγραφος 1
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του του άρθρου 31 και διαγράφονται από
άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά το ΕΜΑΣ.».
την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου,
υποχρεούνται
να
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προσαρμόσουν τα καταστατικά
τους στις διατάξεις του παρόντος
νόμου έως τις 11.3.2023. Η
προσαρμογή του καταστατικού
γίνεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του ΑΣ που λαμβάνεται
με την απαρτία των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 13 και με την
πλειοψηφία της παραγράφου 2 του
άρθρου 14. Μετά την πάροδο της
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου,
για τους ΑΣ που δεν έχουν
προσαρμόσει το καταστατικό τους,
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του
άρθρου 31 και διαγράφονται από
το ΕΜΑΣ.».
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύθμισης που προβλέπουν
Καταργούμενες διατάξεις
κατάργηση

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης
31.
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
86
87

88

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Συναρμόδια Υπουργεία –
Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Συναρμόδιες υπηρεσίες /
φορείς
Οικονομικών, Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων,
Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων
Οικονομικών
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Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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