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ΜΥΛΩΝΑΚΙΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ¶ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ATTIK}ΙΣ

ΑθÞνα, 23Ι06Ι2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προò: 1)Υπουργü ΕθνικÞò ¶μυναò
2) Υπουργü Οικονομικþν

ΘΕΝΙΑ: «Αδικßα
Υπαξιωματικþυ)

για τα στελÝχη των Στρατιωτικþν Σχολþν

Αξιüτιμοι Υπουργοß,

Στα πλαßσια επερχüμενηò νομοθετικÞò ρýθμισηò παρατηρεßται μια προσπÜθεια
εξομÜλυνσηò τηò βαθμολογικÞò εξÝλιξηò των καταταγÝντων-εισαχθÝι,ßτων τα Ýτη 199Ο-
Ι99Ι-Ι992 στιò ΣχολÝò Μονßμων Υπαξιωματικþν του στρατοý, α,εροπορßαò και
ναυτικοý.

Στο Üρθρο 32 παρ.1 αναγρÜφεται: «Στο τÝλοò τηò παραγρÜφου 26 του Üρθρου 18 του
Ν.4407116 προστßθεται τελευταßο εδÜφιο ωò εξÞò:

«Για τουò εν ενεργεßα αξιωματικοýò που προÝρχονται απü ττlν κατηγορßα των
μονιμοτοιηθÝντων εθελοwþν του Ν. 445/]974 (Α'Ι60) και των μονιμοποιηθεισþν
εθελοντριþν του Ν. 705/]977 (Α'279) οι οποßοι μÝχòι τιò 3 Ι-] 2-Ι 4 συμπλÞρωσαν εßκοσι
πÝwε mη πραγμαυκÞò υπι7ρεσßαò , ο χlιüνοò των υποπαραγρÜφων β' και γ' τηò παρ. 8
του Üρθρου 5 του ν. 243θ/] 996 υπολογßζmαι ωò χρüνοò υπηρεσßαò μüνιμου αξιωματικοý
πÝρα απü τα δεκατρßα (13) ffiη απü ττlν κατÜταξÞ τουò. Για τουò αfuουò που αποιòτοýν
δικαßωμα αναδρομικÞò βαθμολογικÞò προαγωγÞò δε γεννÜται δικαßωμα αναδρομικÞò
καταβολÞò των ανýmοιχων αποδοχþν ».

Η ανωτÝρω διÜταξη αφορÜ εκεßνα τα στελÝχη τα οποßα προÜγονται σýμφωνα με τιò
διατÜξειò του Ν.2439Ι96 που εξακολουθοýν να βρßσκονται σε ισχý, δηλαδÞ των ετþν
κατÜταξηò απü 1984 Ýωò και τα τÝλη του 1990.
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¹τοι, μÝνουν ειcτüò ρýθμισηò οι καταταγÝντεò των ετþν 1991 καιΙ992. ΕπιπροσθÝτωò
σε περßπτωση ιþρωσηò τηò τροποποιητικÞò διÜταξηò θα προιÜηθοýν ποικßλεò
ανισüτητεò.

ΑρμκÜ, η προτεραιüτητα προαγωγÞò, στουò αποφοßτουòΑΣΣΥ Ýναντι των Εθελογτþγ
(Üρθρο 5Ν.2439Ι96), του ßδιου ημερολογιακοý Ýτουò κατÜταξηò, καθþò και σε κÜποιεò
περιπτþσειò προγενÝστερου Ýτουò κατÜταξηò θα παρακαμφθεß γιατß ωò μοναδικü
κριτÞριο προαγωγÞò καθßσταται η ημερομηνßα κατÜταξηò.

Επßσηò οι επετηρßδεò των Αξιωματικþν αποφοßτων ΑΣΣΥ και Αξιωματικþν εξ
Εθελοντþν διαχωρßστηκαν (Ν.440ºΙΙ6). Μετη προταθεßσα ρýθμιση οι τελευταßοι θα
προσπερÜσουν τουò πρþτουò στουò βαθμοýò του ΤαγματÜρχη και
ΑντισυνταγματÜρχη, καθþò θα συμπληρþσουν τα 30 και 34 ÝftηυΖτηρεσßαò αντßστοιχα
νωρßτερα Ýωò και Ýνα Ýτοò. Αυτονüητο λοιπüν εßναι οτι θα υπÜρξει μüνιμη αλλαγÞ τηò
αρχαιüηταò προò üφελοò των Αξιωματικþν εξ Εθελοντþν και ειò βÜροò των
Αξιωματικþν αποφοßτων ΑΣΣΥ, διüτι υπÜρχει διαφοροποßηση στο ημερολογιακü Ýτοò
προαγωγÞò.

Η πιθανÞ κýρωση του προτεινüμενου Üρθρου εμφανþò θα υποσκελßσει νομοθετικÝò
διατÜξειò προηγοýμενων ετþν που καταδεικνýουν την σπουδαιüτητα των
Στρατιωτικþν Σχολþν Υπαξιωματικþν. üλωò ενδεικτικþò αναφÝρεται üτι: α) η
εισαγωγÞ των σπουδαστþν στιò ΠαραγωγικÝò ΣχολÝò Υπαξιωματικþν των ΕΔ απü το
\992 γßνεται με το σýστημα των Πανελλαδικþν ΕξετÜσεων, β) οπ ΠαραγωγικÝò
ΣχολÝò Υπαξιωματικþν με το Ν.2319101 εντÜχθηκαν στην Ανþτερη Βαθμßδα
Εκπαßδευσηò και γ) με το Üρθρο 24 Ν.4361116 αναγνωρßστηκαν ωò απüφοιτοι
Ανþτερηò ΣτρατιωτικÞò Σχüληò, οι αποφοιτÞσαντεò üλων των ΤÜξεων των Σχολþν
Υπαξιωματικþν των ΕΔ, χωρßò καμßα εξαßρεση.

ΒÜσει των ανωτÝρω:

Ερωτþνται οι Υπουργοß:

1) Προτßθεσθενα αποσýρετε Þ Üλλωò τροποποιÞσετε ττ]ν παρÜγραφο 1 του Üρθρου 32
στο κατατεθÝν ΝομοσχÝδιο του Υπουργεßου ΕθνικÞò ¶μυναò;

2) Δýναται στο Ν.4407 (Α' 134), Üρθρο 18 μετÜ την παρÜγραφο 26 üπωò αυτι1

τροποποιÞθηκε με το Ν.4433116 εισÜγεται να εισαχθεß επιπρüσθετη διÜταξη ωò
εξÞò::«Οι προερχüμενοι απü Ανþτερεò ΣτρατιωτικÝò ΣχολÝò Υπξκων (ΑΣΣΥ) που

ετ,τÜσσονται στιò διατÜξειò τηò παραγρÜφου 26, κρßνονται για προαγωγÞ στον επüμενο

βαθμü, εφüσον αυτüò προβλÝπεται, με τη συμπλÞρωση του απαραßτητου χρüνου
παραμονÞò τηò παραγρÜφου Ιδ του Üρθρου 5 του ν.243θ/]996 και εÜν κριθοýν
προ ακτÝοι, τρ ο Üγονται ανεξαρτÞτωò τηò ýπαρ ξη ò κενþν οργανικþν θÝσεων » ;

Ο ερωτþν ΒουλευτÞò

Αντþνιοò ΜυλωνÜκηò




