
 

./. 

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τηλέφωνο: 2106598-278,282,285 
FΑX: 2106552035 
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr 
Φ.900α/2572/17129  
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020 
Σελίδες: Δύο (2)   

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιώργο Κωτσό  
 ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ 

 

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας 
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ 
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

  
ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 7111/04-06-2020 της Βουλής των Ελλήνων  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γιώργος 

Κωτσός με θέμα «Βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών ειδικών καταστάσεων αποφοίτων 

ΑΣΣΥ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Οι Αξιωματικοί προέλευσης εξ ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις 

προ της δημοσίευσης του ν.3883/10, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

ν.2439/96, ήτοι έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Υποπλοιάρχου στην 

περίπτωση της Υπηρεσίας Γραφείου και αυτόν του Ανθυποπλοιάρχου στην 

περίπτωση της Υπηρεσίας Ξηράς για τα στελέχη του ΠΝ. Αντιθέτως, οι Αξιωματικοί 

ΣΞ και ΠΑ προερχόμενοι εξ ΑΣΣΥ, που τίθενται σε ανάλογες ειδικές καταστάσεις 

έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Αντισυνταγματάρχη και του Αντισμηνάρχου 

αντίστοιχα. 

Οι Αξιωματικοί προέλευσης εξ ΑΣΣΥ που υπήχθησαν σε Ειδικές Καταστάσεις 

μετά τη δημοσίευση του ν.3883/10, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

ν.3883/10, ήτοι έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Λοχαγού και αντιστοίχων για 

όσους τελούν στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου και αυτόν του Υπολοχαγού 

και των αντιστοίχων για όσους τελούν στην κατάσταση της Ελαφράς Υπηρεσίας του 

ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. 

Περαιτέρω για τους Αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από τις ΑΣΣΥ και 

τελούν σε Ειδική Κατάσταση, οι καταληκτικοί βαθμοί ανά Κλάδο και ειδικότητα είναι 

δεδομένοι και σαφείς και δεν επιδέχονται παρερμηνειών. Αποτυπώνεται δε η κρίση 

της Υπηρεσίας περί του καταληκτικού βαθμού Αξιωματικών που τελούν σε Ειδικές 

Καταστάσεις, έχουν ορισμένες προελεύσεις και επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο.  

Σε κάθε περίπτωση, στον παρόντα χρόνο, τα στελέχη που διέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2439/96 έχουν αποστρατευτεί ήδη, ενώ για τους 
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λοιπούς που διέπονται από τις εναπομείνασες ενεργές διατάξεις του ιδίου νόμου, 

μετά τη δημοσίευση του ν.3883/2010, έχουν ως καταληκτικούς βαθμούς αυτούς που 

περιγράφονται στο άρθρο 23 του αυτού νόμου. 

Τέλος, για τα στελέχη που υπάγονται στις ειδικές καταστάσεις έχουν 

θεσμοθετηθεί ευεργετικές διατάξεις σε ότι αφορά στα θέματα μεταθέσεων, θέσεων 

υπηρέτησης, εκτέλεσης υπηρεσιών και συμμετοχής σε ασκήσεις, στο πλαίσιο της 

μέριμνας υπέρ του προσωπικού που αντιμετωπίζει ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. 
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