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 Αξιότιμε κ. Υπουργέ 
 
  Ο σύνδεσμος μας, κατέστη αποδέκτης πολλών παραπόνων μελών μας Αξκών 
προερχομένων εκ ΑΣΣΥ, Ειδικής Καταστάσεως (Ελαφράς Υπηρεσίας - Υπηρεσίας 
Γραφείου), των οποίων η εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.3883/10, περιορίζει την 
βαθμολογική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ανισότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας.  
 Ανισότητες δημιουργούνται ακόμη και εντός του θεσμού των Αξκων εκ των ΑΣΣΥ 
διότι οποίος εντάχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010 στην κατηγορία των 
Ειδικών Καταστάσεων, (λόγω ανίατης ή δυσίατης πάθησης), προάγεται στον καταληκτικό 
βαθμό του Ανχη ή Σχη για όσους εντάσσονται στον Ν.2439/96, ενώ με τα ίδια προσόντα, ίδια 
έτη υπηρεσίας, αντίστοιχος Αξκός (ΑΣΣΥ) που η «μοίρα» του επιφύλαξε το δυσμενές να 
πάσχει από ανίατη ή δυσίατη ασθένεια μετά την έκδοση του ν.3883/10 λαμβάνει το βαθμό 
του Υπλγού για τους Ελαφράς Υπηρεσίας ή του Λγού για τους Υπηρεσίας Γραφείου. 
 Ταυτόχρονα από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 23 του Ν.3883/10 «εξαιρούνται» από 
την συγκεκριμένη εφαρμογή του νόμου οι Αξκοί που προέρχονται από την κατηγορία των 
μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του 
Ν. 705/1977, καθόσον δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτή την κατηγορία Αξκών.  
 Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αδικία όσον αφορά την 
ιεραρχία του στρατεύματος, καθόσον με την εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, 
δύναται Αξκός (ΑΣΣΥ) των Ειδικών Καταστάσεων ο οποίος εντάχθηκε στις Ειδικές 
κατηγορίες πριν την έναρξη του νόμου, να προαχθεί έως τον βαθμό του Ανχη ή Σχη και να  
είναι ανώτερος ενός Αξκού (ΑΣΣΥ), που εντάχθηκε στις Ειδικές κατηγορίες μετά την έναρξη 
του νόμου, ο οποίος θα εξελιχθεί μέχρι τον βαθμό του Υπλγού παρότι δύναται να είναι 
παλαιότερης κλάσεως και να ήταν στην επετηρίδα αρχαιότερος. Επίσης εφόσον για τους 
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Αξκους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 
445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 δεν ισχύει η εν λόγω 
διάταξη  σίγουρα έχουμε μεταβολή ιεραρχίας αφού όσοι εκ των Αξκών αυτών ενταχθούν στις 
Ειδικές κατηγορίες ανεξαρτήτως ημερομηνίας ένταξης θα συνεχίσουν να προάγονται 
κανονικά ενώ οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ όχι. 
  Κύριε Υπουργέ:  
 Επειδή σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, ορίζεται 
ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»,  
 Επειδή  πρέπει εντός του στρατεύματος να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση στο 
προσωπικό και μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις πόσο μάλιστα σε προσωπικό εντός του ίδιου 
θεσμού (αποφοίτων ΑΣΣΥ), 
 Επειδή για τους Αξκους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων 
εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 δεν 
ισχύει η εν λόγω διάταξη  και προκαλούνται βαθμολογικές αδικίες εις βάρος των αποφοίτων 
ΑΣΣΥ, 
 Επειδή εάν ανατρέξετε στο άρθρο 23 του Ν.3883/10 θα διαπιστώσετε ότι για 
κανέναν άλλο θεσμό στρατιωτικών δεν ανακόπτεται η βαθμολογική εξέλιξη των Αξκων που 
έχουν ενταχθεί στις ειδικές κατηγορίες σε σχέση με τους υγιής συναδέρφους τους, είτε αυτοί 
προέρχονται από τον θεσμό των ΑΣΕΙ, είτε από τον θεσμό μονιμοποιηθέντων εθελοντών του 
Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, είτε τον θεσμό των 
ΕΜΘ, είτε τον  θεσμό των ΕΠΟΠ,  
 σας προτρέπουμε να εξαλείψετε τις αδικίες τροποποιώντας το άρθρο 23 του 
ν.3883/10 με διάταξη που θα φέρεται στο επικείμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο δίνοντας την 
δυνατότητα ίδιας βαθμολογικής εξέλιξης και στους αποφοίτους ΑΣΣΥ που εντάχθηκαν στις 
Ειδικές Κατηγορίες μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/10. 
  

Κύριε υπουργέ δώστε δίκαιη λύση , Μπορείτε.  
Μην αφήνεται τους συναδέρφους μας Ειδικών Καταστάσεων να προσφεύγουν στα 

δικαστήρια για να δικαιωθούν. 
 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Πρόεδρος 
 

Ευάγγελος Στέφος 
6936504322   

-Ο-  
Γεν. Γραμματέας 

 
Γεώργιος  Κυλινδρής 

6937319540 
 

 
 
 

 


