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ΘΕΜΑ :   Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ (ΑΣΣΥ Τάξη 1993) 
 

ΣΧΕΤ.    :    α.  Ν.2439/1996 
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 γ.  Ν.4407/2016 
 δ.  ΠΔ 1400/1973 
ΣΧΕΤ    :      
 Κύριε Υπουργέ, 
 

 Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απαιτούνται πρωτοβουλίες σταθερά 
προσανατολισμένες στην κοινωνική πρόοδο, με βάση τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας. 
Εγκλωβισμένη στη χρόνια απουσία ικανότητας δράσης και πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που βιώνει ο κλάδος, η Πολιτεία δυστυχώς παραμένει στο ρόλο του παρατηρητή 
ορισμένων  προβλημάτων που εντείνονται διαγενομένου του χρόνου.  Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί 
η διακριτική μεταχείριση που έχουν υποστεί συνάδελφοι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ Τάξεως 1993 
(καταταγέντες το 1991), έναντι των ομοιοβάθμων τους μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 
και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν.705/1977.  
 

 Με τις διατάξεις του (γ) σχετικού, προήχθησαν στον επόμενο βαθμό συνάδελφοι των 
προαναφερθέντων κατηγοριών, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στις τάξεις των Αξιωματικών βάσει του 
προαγωγικού πλαισίου του (α) ομοίου. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα προήχθησαν χωρίς τα απαραίτητα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (Ν.4433/2016), με κυριότερο αυτό της έλλειψης του απαιτούμενου 
Χρόνου Διοικήσεως, γεγονός που δεν είχε ιστορικό προηγούμενο.  Λόγω του γεγονότος αυτού, επήλθε 
ανατροπή της ιεραρχίας μεταξύ των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των Υπαξιωματικών 
(πλην ΑΣΕΙ), κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι οι θιγόμενοι Αξιωματικοί (ΑΣΣΥ Τάξη 1993) προήχθησαν 
στις τάξεις των Αξιωματικών με το προαγωγικό πλαίσιο του (β) σχετικού, το οποίο διέπει τη μετέπειτα 
βαθμολογική εξέλιξή τους.   

 

Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για την επίλυση του θέματος. Με το 
άρθρο 4 (παρ. 1) του Συντάγματος, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της έννομης τάξης, καθορίζεται ότι 
όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.  Είναι σαφές ότι απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση 
σε βάρος οιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων, πολύ δε περισσότερο η ευμενής μεταχείριση 
συγκεκριμένης ομάδας/ων εργαζομένων, κυρίως λόγω του φύλου. 

 

Ο κοινός νομοθέτης υποχρεούται, κατά τη δικαιοδοσία του, να παράγει δίκαιο, το οποίο δεν 
έρχεται σε αντίθεση προς το περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνεπώς, το διακριτό θεσμικό 
πλαίσιο προαγωγικής εξέλιξης του (β) σχετικού στο οποίο εμπίπτουν οι απόφοιτοι της Τάξεως 1993, δεν 
αποτελεί επαρκές νομικό επιχείρημα που να δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση και την ανατροπή 
της ιεραρχίας όπως ίσχυε μέχρι την ψήφιση του (γ) ομοίου.  

 

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/


Κύριε Υπουργέ, 
 

Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς  σταδιοδρομικής εξέλιξης, συνιστά αδικία και για το λόγο αυτό θα 
ήταν σκόπιμη η εξέταση δυνατότητας ένταξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ Τάξεως 1993 στο προαγωγικό 
καθεστώς του (α) σχετικού. Σε διαφορετική περίπτωση, προτείνεται η δρομολόγηση των ακόλουθων 
νομοτεχνικών βελτιώσεων, οι οποίες επενεργώντας συνδυαστικά και σε βάθος χρόνου, εκτιμάται ότι θα 
αμβλύνουν τη γενόμενη αδικία: 

 

α. Προσθήκη παραγράφου 4α στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010, με την ακόλουθη 
διατύπωση: «4α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών 
κλάδων των ΕΔ, των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι 
κατετάγησαν στις τάξεις του στρατεύματος μέχρι 31.12.1991, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 
ειδικής διάταξης, απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και 
αντιστοίχων των λοιπών κλάδων των ΕΔ και κρίνονται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος.» 

 

β. Προσθήκη παραγρ. 4β στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010, με την ακόλουθη διατύπωση: 
«4α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων των 
ΕΔ, των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των αποφοίτων ΑΣΣΥ, οι οποίοι κατετάγησαν στις 
τάξεις του στρατεύματος μέχρι 31.12.1991, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, 
απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων 
των ΕΔ.» 

 

γ. Τροποποίηση της παραγρ. 13γ του άρθρου 36 του Ν.3883/2010, ως εξής: «13γ. Οι 
Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγρ. β´ του άρθρου 2, είναι νεότεροι των ομοιόβαθμων τους που 
προέρχονται από ΑΣΣΥ, ανεξαρτήτως χρόνου κτήσης του βαθμού. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που 
ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργείται από έναρξης ισχύος του.» 

 

δ.  Προσθήκη περίπτωσης στ’ στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προς αντικατάσταση της 
περίπτωσης (4) του α΄ εδαφίου και των περιπτώσεων (6) των β΄ και γ΄ εδαφίων του ιδίου νόμου, ως εξής: 
«στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ για τους Αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΣΥ, 
ανεξαρτήτως της κατοχής πτυχίου ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω 
Αξιωματικοί, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται στο 
βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, με τη συμπλή-ρωση σαράντα (40) 
ετών συντάξιμης υπηρεσίας και αποστρατεύονται εντός μηνός.» 

 

ε. Τροποποίηση της περίπτωσης της παραγρ. 1α του άρθρου 32 του Ν.3883/2010, ως εξής: 
«Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους, εκτός αν 
έχουν συμπληρώσει, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας.» 

 

στ.  Προσθήκη εδαφίου β’ στην παράγρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.Δ. 1400/1973, ως εξής: 
«Ειδικά οι Αξιωματικοί που αποστρατεύονται κριθέντες ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους, διαγράφονται την ημερομηνία που συμπίπτει με την αντίστοιχη εισόδου τους στις ΕΔ, εφόσον η 
συγκεκριμένη ημερομηνία είναι μεταγενέστερη αυτής που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.»     

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

-Ο-  
Πρόεδρος 

 
Ευάγγελος Στέφος 

6936504322 

-Ο-  
Γεν. Γραμματέας 

 
       Στέφανος Κουκουράβας 

    6948644184 
   


