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ΘΕΜΑ: «Ανάγκη Τροποποίησης Νομοθεσίας για Αποφοίτους ΑΣΣΥ Τάξης 1992/Καταταγέντων 1990». 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Με το άρθρο 37 του Ν.4494/2017 ρυθμίστηκαν ζητήματα σταδιοδρομίας, μεταξύ των οποίων και η βαθμολογική 

αποκατάσταση αποφοίτων ΑΣΣΥ τάξης 1992 (καταταγέντων 1990). Σύμφωνα μάλιστα με την πρόθεση του νομοθέτη, 

σκοπός της ρύθμισης ήταν η εναρμόνιση της βαθμολογικής τους εξέλιξης, σε πλήρη αντιστοιχία με τα όσα είχαν κατά 

καιρούς προβλεφθεί για Αξιωματικούς προερχόμενους από τον ίδιο θεσμό παλαιότερων τάξεων. Ο τρόπος διατύπωσης 

ωστόσο των διατάξεων του υπόψη νόμου φαίνεται να δημιουργεί ορισμένα τυπικά κωλύματα, απότοκα παρανοήσεων, τα 

οποία δημιούργησαν προβλήματα κατά τη διενέργεια των τακτικών ετησίων κρίσεων του τρέχοντος έτους. 

Συγκεκριμένα, και με βάση την ανωτέρω διάταξη, το ΓΕΣ ορθά και έγκαιρα ενέταξε τους εν λόγω αποφοίτους του ΣΞ 

στους Πίνακες Τακτικών Κρίσεων για το Έτος 2020-21. Παραδόξως ωστόσο, τα συγκεκριμένα στελέχη αργότερα 

ενημερώθηκαν ότι απεντάσσονται των παραπάνω πινάκων, κατόπιν διακλαδικής εξέτασης του θέματος, όπου κρίθηκε ότι 

δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την προαγωγή τους στις επικείμενες κρίσεις, ελλείψει ρητής 

πρόβλεψης του χρόνου προσμέτρησης και υπολογισμού της προϋπηρεσίας τους. 

Δεδομένου ότι : Βάσει της κατά έννοια ερμηνείας του άρθρου 37 του Ν.4494/2017, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ Τάξεως 1992, 

προδήλως, δικαιούνται προαγωγής καθόσον έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 2439/1996. 

Δεδομένου ότι : Στις 04-06-2020, σε απάντηση της ερώτησης 6736/22-05-2020, μας γνωστοποιήσατε ότι για το εν λόγω 

θέμα υφίσταται νομοτεχνική επεξεργασία για πρόταση νομοθετικής ρύθμισης θεραπείας. 

Δεδομένου ότι : Οι εν λόγω Αξιωματικοί του ΠΝ έχουν συμπληρώσει όσα ο νόμος ορίζει στις 4-9-20 και θα έπρεπε ήδη 

να έχουν προαχθεί στον επόμενο βαθμό. 

Δεδομένου ότι : Εντός του τρέχοντος μηνός, οι εν λόγω Αξιωματικοί των άλλων δύο Κλάδων συμπληρώνουν τα 

απαραίτητα προσόντα που ορίζει ο νόμος και θα πρέπει να προαχθούν στον επόμενο βαθμό. 

Δεδομένου ότι : Σας έχει γνωστοποιηθεί το πρόβλημα από τις 22-05-2020 εσείς δεν έχετε συμπεριλάβει το εν λόγω 

προσωπικό ούτε σε πίνακες κρίσεων. 

Ερωτάσθε κε Υπουργέ:: 

-Προτίθεστε να τροποποιήσετε άμεσα το άρθρ. 37 του Ν.4494/2017 με το οποίο οι εν λόγω Αξιωματικοί προελεύσεως 

ΑΣΣΥ Τάξεως 1992 (καταταγέντες 1990) περιλήφθηκαν στις διατάξεις του Ν.2439/1996, με τρόπο που να επιλύει το 

πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τους αποφοίτους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) 

Τάξεως 1992; 

-Εάν ναι με ποιον τρόπο προτίθεστε να το πράξετε ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις; Προτίθεστε να το επιλύστε με 

Υπουργική Απόφαση ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλης Κεγκέρογλου                                                                                          

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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