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  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2020 
ΚΟΙΝ :  
      
ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Αποκατάσταση Στελεχών ΑΣΣΥ Καταταγέντων τα Έτη 1991 & 

1992 
 
ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 946/09.6.2020 έγγραφό μας 
 

Αξιότιμε κε Υπουργέ. 
 
Με χαρά ακούσαμε την απάντησή σας, κατά τη διαδικασία κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτού, για το θέμα της βαθμολογικής αποκατάστα-
σης των στελεχών εξ ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1990 και συγκεκριμένα: «Σήμερα 
μπορώ να σας ανακοινώσω την οριστική επίλυση του προβλήματος όσον αφορά 
την τάξη του 1990. Ομοίως γίνονται υπολογισμοί στα Επιτελεία και στο Υπουργείο 
για να λυθεί και το παρεμφερές, όμοιο θα έλεγα πρόβλημα και της τάξης του 1991. 
Όπως ξέρετε, το 1992 είναι το έτος - διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους παλιούς 
και στους νέους ασφαλισμένους. Επομένως μπορεί να προκύψουν και στελέχη της 
τάξης του 1992 που καταλαμβάνονται ακριβώς πάνω στο όριο από την αρνητική 
πλευρά αυτών των ρυθμίσεων που έχουν να κάνουν όμως περισσότερο με την 
σταδιοδρομική εξέλιξή τους και όχι με τα κοινωνικό ασφαλιστικά τους δικαιώματα. 
Σήμερα λοιπόν επιλύεται οριστικά αυτό το πρόβλημα για την τάξη ΑΣΣΥ 1990. Δεν 
ξέρω αν το προλάβουμε, μπορεί να το προλάβουμε μέχρι την εισαγωγή του νομο-
σχεδίου προς Ψήφιση». 

 
Νοιώθοντας απολύτως ικανοποιημένοι από την ανωτέρω τοποθέτησή σας, 

καθόσον το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε ένα από τα μείζονα θέματα της ατζέντας 
διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας μας και εφαλτήριο κατάθεσης ερωτημάτων πολλών 
βουλευτών όλων των κοινοβουλευτικών κομματικών παρατάξεων στη Βουλή των 
Ελλήνων κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και πιστεύοντας ότι η 
πρόθεσή σας είναι ειλικρινής, θεωρούμε ότι με την ίδια ακριβώς νομοθετική παρέμβα-
ση, χωρίς άλλη καθυστέρηση, μπορεί να επιλυθεί και η δυσαρμονία που προκάλεσε 
προηγούμενη νομοθετική αστοχία και για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατετάγησαν τα 
έτη 1991 και 1992, αφού στο μόνο ουσιαστικώς σημείο που πρέπει να παρέμβει ο 
νομοθέτης είναι η ημερομηνία συμπλήρωσης των είκοσι πέντε (25) ετών συμπλήρω-
σης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. 

 
Κατόπιν τούτων η Ομοσπονδία μας προτείνει στην ίδια ακριβώς ρύθμιση που 

θα κατατεθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 για τους ΑΣΣΥ ΄90 να συμπεριληφθούν 
και οι ΑΣΣΥ ΄91 και ΄92, ως εξής: 

 
«Το άρθρο 37 του ν.4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις 
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των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 
του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρ-
χονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους 
αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών 
του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 
279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρε-
σίας μέχρι 31.12.2015 31.12.2017. Για τους αξιωματικούς του προηγούμενου 
εδαφίου ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 
υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία 
(13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους..Για τους αξιωματικούς του παρόντος 
άρθρου που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται 
δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.». 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΥΕΘΑ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΦΕΘΑ 
Α/ΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ 
Π.Ο.Ε.Σ. 
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
 


