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BOΤΛΔΤΣΗ:                                                  AΓΓΔΛΟ ΣΙΓΚΡΗ 

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ:                   NEA ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΚΛΟΓΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ:                              ΑΥΑΪΑ 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΗ 

 

Προς: Τποςπγό Δθνικήρ Άμςναρ.  

Θέμα: Αποκαηάζηαζη Βαθμολογικήρ Δξέλιξηρ Αξιυμαηικών Αποθοίηυν 

ΑΤ.  

 

 

Kύπιε Τποςπγέ, 

Καηόπιν ππόζθαηηρ επικοινυνίαρ μος με εκππόζυποςρ ηηρ Πανελλήνιαρ 

Ομοζπονδίαρ Δνώζευν ηπαηιυηικών - Π.ΟΜ.ΔΝ.., ζαρ μεηαθέπυ ηα 

ακόλοςθα:  

 

1. Σο 2016 οι Αξιυμαηικοί πος ανήκοςν ζηοςρ μονιμοποιηθένηερ 

εθελονηέρ ηος ν.δ. 445/1974 και ζηιρ μονιμοποιηθείζερ εθελόνηπιερ ηος 

ν. 705/1977, πποήσθηζαν ζηο βαθμό ηος Λοσαγού αναδπομικά (με ηιρ 

ΔΓΤΔΘΑ/ΓΔ 193/2016 και 11/2017) και ςπάσθηκαν για όλα ηα 

θέμαηα ιεπαπσικήρ και βαθμολογικήρ εξέλιξηρ ζηο ν. 2439/1996, συπίρ 

να έσοςν πποασθεί οι απσαιόηεποί ηοςρ Αξιυμαηικοί απόθοιηοι ΑΤ, 

ηοςρ οποίοςρ ακολοςθούζαν ιεπαπσικά υρ νεόηεποι. Για ηιρ εν λόγυ 

Αξιυμαηικούρ πποβλέθθηκε όηι δεν είναι απαπαίηηηη η ζςμπλήπυζη 
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ηος ηςπικού πποζόνηορ ηος σπόνος διοίκηζηρ ή ειδικήρ ςπηπεζίαρ ηος 

άπθπος 6 ηος ν. 2439/1996.  

 

2. Σα έηη 2019 και 2020, επιλύθηκαν ηα πποβλήμαηα ηος καηαληκηικού 

βαθμού και ηηρ αναγκαζηικήρ αποζηπαηείαρ λόγυ οπίος ηλικίαρ ηυν 

Αξιυμαηικών πος ανήκοςν ζηοςρ μονιμοποιηθένηερ εθελονηέρ ηος ν.δ. 

445/1974 και ζηιρ μονιμοποιηθείζερ εθελόνηπιερ ηος ν. 705/1977, 

πποάγονηάρ ηοςρ ζηο βαθμό ηος Σαγμαηάπση αναδπομικά (με ηιρ 

ΔΓΤΔΘΑ/ΓΔ 182/2019, 48/2020 και 104/2020), ενώ ηαςηόσπονα με 

ηην παπ. 2 ηος άπθπος 5 ηος ν. 4605/2019, εξαιπούνηαι από ηην 

ςποσπέυζη ζςμπλήπυζηρ ηος ηςπικού πποζόνηορ ηος σπόνος διοίκηζηρ 

ή ειδικήρ ςπηπεζίαρ, οι μονιμοποιηθένηερ εθελονηέρ μακπάρ θηηείαρ 

πος καηαηάσθηκαν ηα έηη 1985 έυρ και 1990. 

 

Καηόπιν ηυν πποαναθεπομένυν, για λόγοςρ σπηζηήρ διοίκηζηρ και ίζηρ 

μεηασείπιζηρ, εκηιμάηαι όηι θα ππέπει να ιζσύζοςν οι ίδιερ διαηάξειρ και για 

ηοςρ Αξιυμαηικούρ απόθοιηοςρ ΑΤ, πος ςπάγονηαι ζηιρ διαηάξειρ ηος ν. 

2439/1996 ή θα ςπασθούν (απόθοιηοι ΑΤ καηαηαγένηερ ηο έηορ 1991 και ηο 

1992) με επεπσόμενο νομοζσέδιο ηος Τποςπγείος Δθνικήρ Άμςναρ πεπί 

Μέπιμναρ Πποζυπικού, όπυρ έσεηε δηλώζει, ππόζθαηα, ζηο Δλληνικό 

Κοινοβούλιο. ςναθώρ πποηείνεηαι όπυρ οι Αξιυμαηικοί πποελεύζευρ ΑΤ 

(καηαηαγένηερ από ηο έηορ 1989 έυρ και ηο 1992), να πποασθούν ζηο βαθμό 

ηος Σαγμαηάπση και ζηο βαθμό ηος Ανηιζςνηαγμαηάπση, ανηίζηοισα, 

εξαιπούμενοι από ηην απαπαίηηηη ζςμπλήπυζη ηος ηςπικού πποζόνηορ ηος 

σπόνος διοίκηζηρ ή ειδικήρ ςπηπεζίαρ,  λαμβάνονηαρ ςπότιν όηι με ηην εν 

λόγυ πύθμιζη δεν θα σπειαζηεί η “μεηάθεζη εκηόρ θποςπάρ” μεγάλος απιθμού 

ζηελεσών ηυν Δνόπλυν Γςνάμευν.  

 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

ΕΡΩΣΑΣΑΙ ο αρμόδιος Τποσργός, ζε ποιες ενέργειες θα προβεί με 

ζκοπό: α) ηην ομαλή αποκαηάζηαζη ηηρ βαθμολογικήρ εξέλιξηρ ηυν 

Αξιυμαηικών αποθοίηυν ΑΤ (καηαηαγένηερ ηο 1991 και 1992), θιγόμενυν 

από άπθπα ηος Ν. 4407/2016 και β) να εξαζθαλιζηεί όηι οι Αξιυμαηικοί 

πποελεύζευρ ΑΤ πος ςπάγονηαι ή θα ςπασθούν ζηο Ν. 2439/1996, θα 

πποασθούν ζηο βαθμό ηος Σαγμαηάπση και ζηο βαθμό ηος 

Ανηιζςνηαγμαηάπση, ανηίζηοισα, εξαιπούμενοι από ηην απαπαίηηηη 
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ζςμπλήπυζη ηος ηςπικού πποζόνηορ ηος σπόνος διοίκηζηρ ή ειδικήρ 

ςπηπεζίαρ;  

 

 

Αθήνα, 22 Αππιλίος 2021 

 

Με ηιμή 

Ο επυηών βοςλεςηήρ 

 

 

Άγγελος Σζιγκρής 




