
 
Αρ. Πρωτ.:14/2020 
Τρίκαλα, 4 Μαΐου 2020 

  
ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο  
 
ΚΟΙΝ .: Αναπληρωτή  Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 

   Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 

  κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ 
  ΠΟΜΕΝΣ - ΠΟΕΣ - ΣΑΣΜΥΝ - ΣΑΣΥΔΑ - ΣΑΣ - ΣΑΙΡ - ΣΑΑΥΣ 
  ΜΜΕ - Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Προαγωγή Αποφοίτων ΑΣΣΥ (Τάξεως 1993) 
 
ΣΧΕΤ.  : Η από 16/12/19 (Αρ. Πρωτ. 42/2019) Επιστολή του ΣΑΣΜΥ  
 

 Κύριε Υπουργέ, 
 
 Επιτρέψτε μας, σε συνέχεια της σχετικής επιστολής μας, να επανέλθουμε 
λόγω συνάφειας στο θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ Τάξεως 
1993, λόγω του εντεινόμενου προβληματισμού μεγάλου αριθμού συναδέλφων, 
αναφορικά με το θέμα της προαγωγής τους στο βαθμό του Λοχαγού και 
αντιστοίχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3883/2010.  

 
Οι ανωτέρω, με βάση την κείμενη νομοθεσία και εφόσον πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις (κτήσης χρόνου υπηρεσίας και συμπλήρωσης των ετών 
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό) προάγονται στο βαθμό του Λοχαγού και 
αντιστοίχων από 01 Ιαν 20. Δυστυχώς όμως, παρότι έχει παρέλθει ικανό χρονικό 
διάστημα, επαρκέστατο ώστε η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση να δρομολογήσει τις 
απαιτούμενες ενέργειες, δεν διαφαίνεται «φως στον ορίζοντα», σε αντίθεση με την 
Π.Α που μερίμνησε για την έγκαιρη απονομή της βαθμολογικής προαγωγής στους 
εμπλεκόμενους συναδέλφους. 

 
Αναρωτιέται και εξανίσταται όμως κανείς γιατί δε συμβαίνει ο ίδιο για τους 

συναδέλφους του Σ.Ξ. Οφείλεται άραγε σε αβλεψία των αρμοδίων υπηρεσιακών 
παραγόντων, ίσως λόγω φόρτου εργασίας ή πρόκειται για γραφειοκρατικής φύσεως 
αγκύλωση; Μια πρώτη ανάγνωση των όσων συμβαίνουν μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το πρόβλημα οφείλεται στην πάγια προσκόλληση της Υπηρεσίας, 
η οποία οχυρωμένη πίσω από στείρες ερμηνείες του θεσμικού πλαισίου, επιμένει να 
ενεργεί απολύτως θεσμικά, υλοποιώντας σε πράξη το «γράμμα» του νόμου και όχι 
διερμηνεύοντας την ουσία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, υπό ανθρωκεντρικό 
πρίσμα.   

 

 

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 

http://www.sasmy.gr/
mailto:info@sasmy.gr
https://web.facebook.com/groups/


Η κρίση και προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού, αναμένεται να γίνει κατά τις 
τακτικές κρίσεις 2020-21, που θα πραγματοποιηθούν εκτός απροόπτου εντός 
Απριλίου του τρέχοντος έτους, παρότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι έχουν 
συμπληρώσει τα πέντε (5) έτη παραμονής στον υφιστάμενο βαθμό από την 01 Ιαν 
20. Ο πιθανός χρόνος προαγωγής, απολύτως εμπειρικά, μπορεί να εκτιμηθεί περί 
τα μέσα του θέρους, δηλαδή με καθυστέρηση περί τους 7-8 μήνες.  

 
Για τη θεραπεία της ως άνω αρρυθμίας (πολύμηνη καθυστέρηση) και 

επακόλουθα την επίτευξη ομαλότερης σειράς υλοποίησης των διαδοχικών 
προαγωγών, κρίνεται σκόπιμο όπως η επικείμενη προαγωγή των εν  λόγω 
συναδέλφων στο βαθμό του Λοχαγού, κατά τις προγραμματισμένες τακτικές 
κρίσεις έτους 2020 (βάσει του Ν.3883/2020), να λογιστεί από 31 Δεκ 19 και όχι 
από 01 Ιαν 20, ώστε στο μέλλον να αποφευχθούν ανάλογα φαινόμενα και χωρίς 
λόγο καθυστερήσεις. 

 
Η παραπάνω πρόταση δεν συνιστά τομή ή καινοτομία στο σύστημα 

προαγωγών, καθώς ανάλογη εμπειρία μπορούμε να αντλήσουμε από την 
αντίστοιχη πρωτοβουλία του ΓΕΑ, που όπως προαναφέρθηκε, προέβη στην 
προαγωγή των συναδέλφων της Π.Α στο βαθμό του Σμηναγού, λογιζομένης αυτής 
από 31 Δεκ 19. Περιττεύει δε να τονιστεί ότι με την ως άνω πρόταση δεν 
προκαλείται δημοσιονομικό κόστος, παρά μόνο αποκαθίσταται η ομαλότητα και η 
τάξη, ζητήματα ουσιώδους σημασίας για το στράτευμα. 

 
 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
-Ο-  

Πρόεδρος 
 

Ευάγγελος Στέφος 

-Ο-  
Γεν. Γραμματέας 

 
       Στέφανος Κουκουράβας 

 


