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Συνημμένα:  -  
 

ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 
ΚΟΙΝ  : Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 
  κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων 
 κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ 
 ΕΑΑΣ - ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ - ΠΟΣ - ΑΝΕΑΕΔ 
 ΠΟΜΕΝΣ - ΠΟΕΣ - ΣΑΣΜΥΝ - ΣΑΣΥΔΑ - ΣΑΣ - ΣΑΙΡ - ΣΑΑΥΣ 
 ΜΜΕ - Στρατιωτικοί συντάκτες 

 
ΘΕΜΑ:  Ανακληθέντες εξ Εφεδρείας Μόνιμοι Υπαξιωματικοί 

 
ΣΧΕΤ.::  α. ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) 

β. Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’)          
γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’)         
δ. Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137 Α’)          

 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Αισθήματα προβληματισμού επικρατούν στις τάξεις των μελών μας και γενικότερα στους 

συναδέλφους προέλευσης από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),  
αναφορικά με το ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης αυτών (Υπαξιωματικοί και 
Ανθυπασπιστές) που ανακλήθηκαν από την Εφεδρεία ως Μόνιμοι και αποστρατεύθηκαν, πριν την 
ισχύ του (δ) σχετικού, έναντι των αντίστοιχων οι οποίοι αποστρατεύθηκαν μετά την εφαρμογή 
αυτού. 

 
Το όλο ζήτημα προέκυψε εξαιτίας παραλήψεων, που διαφαίνεται ότι διέλαθαν τις προσοχής 

των αρμοδίων κατά τη νομοτεχνική επεξεργασία του υπόψη νομοσχεδίου, με συνέπεια η κατηγορία 
των ανακληθέντων εξ εφεδρείας Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών να υπόκειται σε 
δυσμενή διακριτική μεταχείριση. Το παραπάνω γεγονός, από ορισμένους κύκλους συναδέλφων,  
αποδίδεται σε χρόνιες συμπλεγματικές αντιλήψεις, που συνηθίζουν να προκαλούν 
κατηγοριοποιήσεις και διαχωρισμούς, οι οποίες δεν έχουν θέση στις Ε.Δ και δεν εξυπηρετούν 
κάποια εμφανή αναγκαιότητα. Εμείς ως Σύνδεσμος θα επιλέξουμε την ήπια προσέγγιση του 
ζητήματος και θα εστιάσουμε μόνο στα κενά και τις αρρυθμίες που προκαλεί το ισχύον πλαίσιο. 

 
Συναφώς, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41 του (α) σχετικού «Περί Ιεραρχίας και 

προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών  Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», όπως 
αυτό ίσχυε πριν την τροποποίηση του (γ) ομοίου (παρ. 7, άρθρο 110), καθορίζεται ότι: «1. Οι   
Ανθυπασπισταί   και  Υπαξιωματικοί  οι  ευρισκόμενοι  εν αποστρατεία και ανακαλούμενοι εις  την  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
(Σ.Α.Σ.Μ.Υ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη 
Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημένο στα 
βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://www.sasmy.gr 
Ε-mail                                  :  info@sasmy.gr 
Ομάδα Facebook              :  https://web.facebook.com/groups 
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ενεργόν  υπηρεσίαν  φέρουν τον βαθμόν ον εκέκτηντο προ της αποστρατείας των.   2.  Εάν  είχεν  
απονεμηθή εις αυτούς αποστρατευτικός βαθμός φέρουν τούτον, εφ' οσον εν τω μεταξύ προήχθη εν 
ενεργεία εις τον βαθμόν  αυτόν και υπηρετεί νεώτερος των.   3.  Οι  ανακαλούμενοι  εις  την 
ενεργόν υπηρεσίαν δεν δύνανται να προαχθούν, πλην της περιπτώσεως της επ' ανδραγαθία 
προαγωγής».  

 
Εν αντιδιαστολή με τα ανωτέρω, διαφορετικής αντιμετώπισης τυγχάνουν οι Μόνιμοι 

Αξιωματικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του (β) σχετικού και ανακαλούνται στην ενεργό 
υπηρεσία, διότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 4-9 του άρθρου 23 του υπόψη νόμου, 
παρέχεται δυνατότητα προαγωγής μέχρι και δύο βαθμούς.  

 
Επιπλέον, σύμφωνα με το (γ) σχετικό, με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα υπηρεσιακής 

εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των ΕΔ και ειδικότερα στο άρθρο 1 προσδιορίζονται οι 
κατηγορίες  υπηρεσιακής κατάστασης των στελεχών, ως ακολούθως: «Μόνιμοι εξ Εφέδρων», 
«Έφεδροι  εξ  Εφέδρων»,  «Έφεδροι εξ Απονομής», «Κατατασσόμενοι με διαγωνισμό» και 
«Εθελοντές Μακράς Θητείας», χωρίς ωστόσο να γίνεται η παραμικρή μνεία για τους 
ανακαλούμενους στην ενέργεια αποστρατευθέντες Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές 
(προέλευσης ΑΣΣΥ),  έτσι ώστε να τύχουν και αυτοί  δίκαιης αντιμετώπισης, ανάλογης με αυτή των 
εν αποστρατεία Αξιωματικών που ανακαλούνται στην ενέργεια ως Μόνιμοι από την Εφεδρεία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 & 39 του σχετικού νόμου.   

 
Κατόπιν των παραπάνω, στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ισότιμης 

μεταχείρισης, για την κάλυψη του νομοθετικού κενού που προκύπτει από την απουσία πρόβλεψης 
προαγωγικής εξέλιξης για την κατηγορία των Μονίμων εξ Εφεδρείας Υπαξιωματικών και 
Ανθυπασπιστών (προέλευσης ΑΣΣΥ), προτείνεται η επαναδιατύπωσε της παρ. 7 του άρθρου 10 του 
Ν.3978/2011, με το οποίο επήλθε η τροποποίηση του άρθρου 41 του ν.δ. 445/74, ως εξής: «Οι 
ανακληθέντες και απολυθέντες Μόνιμοι εξ Εφεδρείας Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές, οι οποίοι 
αποστρατεύτηκαν πριν την ισχύ του Ν.3978/2011, δύνανται να προαχθούν μέχρι και δύο βαθμούς, 
στην περίπτωση που πληρούνται τα προβλεπόμενα, από την εν λόγω διάταξη, κριτήρια».  

 
Κύριε Υπουργέ,  
 
ο κλάδος μας βιώνει δύσκολες ώρες, λόγω της κοινωνικής απαξίωσης και της οικονομικής 

παρακμής, μέσα στα αδιέξοδα που η Πολιτεία έχει δημιουργήσει.  Αναγνωρίζουμε την αγάπη και 
την εμπιστοσύνη με την οποία η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και εσείς προσωπικά περιβάλλεται τις 
ΕΔ και τα στελέχη αυτών και προσβλέπουμε σε πρωτοβουλίες σας για την άρση αδικιών του 
παρελθόντος που έχουν πληγώσει το χώρο. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

-Ο-  
Πρόεδρος 

 
Ευάγγελος Στέφος 

-Ο-  
Γεν. Γραμματέας 

 
       Στέφανος Κουκουράβας 

 
 


