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Νόκηκα αλαγλσξηζκέλε ζπλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 4/2019 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λαπξίνπ, 
 θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε αύμνληα αξηζκό 860  

 

Φεηδίνπ 10, ΤΚ 10678, Αζήλα, Τει: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟ :   Αξ. πξση. 467 
   Πίλαθαο Απνδεθηώλ Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2021 
ΚΟΙΝ :  
   
ΘΕΜΑ : Μηζζνινγηθή Δμέιημε ΔΜΘ/ΔΠΟΠ Πηπρηνύρσλ ΑΔΙ  
 
ΧΕΣ : α. Υπ΄ αξηζκ. πξση. 80/12.1.2021 έγγξαθό καο 
   β. Δξώηεζε 4128/12.2.2021 ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (ΚΙΝΑΛ) 
   γ. Απάληεζε Φ.900α/2963/17603/18.3.2021 ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

(ΥΠΔΘΑ) 
 
  Αμηόηηκε θε Υπνπξγέ. 
 
  Με ην (α) ζρεηηθό έγγξαθό καο αλαδείμακε ηε δηαθνξεηηθή βαζκνινγηθή εμέιημε 
ησλ πηπρηνύρσλ ΑΔΙ απνθνίησλ Αλσηέξσ Σηξαηησηηθώλ Σρνιώλ Υπαμησκαηηθώλ 
(ΑΣΣΥ) κε ηε βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ πηπρηνύρσλ ΑΔΙ Δζεινληώλ Μαθξάο Θεηείαο 
(ΔΜΘ) θαη Δπαγγεικαηηώλ Οπιηηώλ (ΔΠΟΠ) θαη ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο πνπ απηή ε 
δηαθνξνπνίεζε δεκηνπξγεί, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή δηάηαμε πξνο 
ζεξαπεία ηεο. 
 
  Τν έγγξαθό καο έγηλε αθνξκή γηα ηε (β) ζρεηηθή θνηλνβνπιεπηηθή εξώηεζε θ.θ. 
βνπιεπηώλ ηνπ ΚΙΝΑΛ, επί ηεο νπνίαο απαληήζαηε κε ηε (γ) όκνηα. Γπζηπρώο ζηελ 
απάληεζε δηαθξίλνπκε αθξηβώο ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε/ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαηά 
ηε δηαδηθαζία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ, δειαδή παξάζεζε λνκνζεηεκάησλ πνπ 
έηζη θη αιιηώο είλαη γλσζηά, πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηείηαη ε άπνςε ηνπ ΥΠΔΘΑ πεξί 
κε αιιαγήο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, όπνπ θαη όηαλ δελ έρεη ηε βνύιεζε λα 
ην πξάμεη.  
 
  Βέβαηα, κέζα ζηε (γ) απάληεζε, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη αλαθέξεηαη 
θαη ε δπλαηόηεηα κεηάηαμεο ησλ πηπρηνύρσλ ΔΜΘ θαη ΔΠΟΠ, πξνθεηκέλνπ λα εληα-
ρζνύλ ζηνπο κνλίκνπο Υπαμησκαηηθνύο, ηελ νπνία επηθαιείζηε (κεηάηαμε), ζέινληαο 
πξνθαλώο λα θαηαδείμεηε όηη απηό πνπ δεηάκε ήδε πινπνηείηαη. Σην ζεκείν απηό ζαο 
γλσξίδνπκε θε Υπνπξγέ όηη δελ είλαη αθξηβώο έηζη. Τη ελλννύκε.  
 
  Καηαξρήλ, νκηιείηε γηα ΔΜΘ θαη ΔΠΟΠ πνπ κέζσ ηεο κεηάηαμεο εηζέξρνληαη 
ζηνπο κνλίκνπο Υπαμησκαηηθνύο, ελώ οθείλεηε να γνωρίζεηε όηι όλοι οι ΕΜΘ και οι 
ΕΠΟΠ ποσ σπάρτοσν ζήμερα ζηις Ελληνικές Ένοπλες Δσνάμεις είναι ήδη 
μόνιμοι, δειαδή δελ ηίζεηαη θαλ δήηεκα έληαμεο κνλίκσλ ζε άιινπο κνλίκνπο.  
 
  Αθξηβώο ε ίδηα δπλαηόηεηα κεηάηαμεο δίδεηαη θαη γηα ηνπο κνλίκνπο Υπαμησκα-
ηηθνύο απνθνίηνπο ΑΣΣΥ, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζην Σώκα ησλ Αμησκαηηθώλ. Πνπ 
ππάξρεη ινηπόλ δηαθνξά θαηά ηελ άπνςή ζαο; θαζόζνλ εκείο δελ δηαγηγλώζθνπκε 
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θακία δηαθνξνπνίεζε. Αθνύ ινηπόλ θαη νη ηξεηο (3) ζεζκνί έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο 
δπλαηόηεηα κεηάηαμεο, γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαθνξεηηθή βαζκνινγηθή εμέιημή ηνπο; 
Απηό ξσηάκε. Γηαηί νη απόθνηηνη ΑΣΣΥ πνπ ηπγράλνπλ πηπρηνύρνη ΑΔΙ εμειίζζνληαη 
κέρξη ην βαζκό ηνπ Σπληαγκαηάξρε (θαη αληηζηνίρσλ ησλ άιισλ Κιάδσλ), ζε αληίζεζε 
κε ηνπο κε πηπρηνύρνπο απνθνίηνπο ΑΣΣΥ νη νπνίνη εμειίζζνληαη κέρξη ην βαζκό ηνπ 
Αληηζπληαγκαηάξρε (θαη αληηζηνίρσλ ησλ άιισλ Κιάδσλ), ελώ όινη νη ΔΜΘ θαη νη 
ΔΠΟΠ (πηπρηνύρνη θαη κε) έρνπλ αθξηβώο ηελ ίδηα βαζκνινγηθή εμέιημε; Δάλ απηό είλαη 
ηζόηεηα, ηζνλνκία θαη δηθαηνζύλε, ηόηε ζεθώλνπκε ηα ρέξηα ςειά. Απηό αθξηβώο 
δεηήζακε κε ην (α) ζρεηηθό έγγξαθό καο θε Υπνπξγέ. Ιζόηεηα, ηζνλνκία θαη δηθαηνζύλε 
γηα όια ηα ζηειέρε ησλ Διιεληθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ. Κακία δηαθνξνπνίεζε. Θα ην 
πξάμεηε; Η πξόηαζή καο επξίζθεηαη ζην (α) ζρεηηθό έγγξαθό καο, ην νπνίν ζαο 
απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλσο, εθ λένπ. Τνικήζηε ην. 
 
  Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 
 
  Οη θ.θ. βνπιεπηέο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, πξνο ηηο/ηνπο νπνίεο/νπο θνηλν-
πνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα ηελ αλάδεημε θαη ελίζρπζε ηνπ ζέκαηνο, ηδίσο 
ηνπ ΚΙΝΑΛ πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζνπλ, δηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνύ ειέγρνπ. 

 
Για ηην Εκηελεζηική Γραμμαηεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τζνπθαξάθεο Αλέζηεο 
Σπληαγκαηάξρεο (ΣΓΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμμαηέας 
 

Καηζαλεβάθεο Ισάλλεο 
Δπηζκελαγόο (ΥΑΓ) 

6983503514 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΥΔΘΑ 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΥΦΔΘΑ 
Βνπιεπηέο ηεο ΒηΔ 
Α/ΓΔΔΘΑ, Α/ΓΔΣ, Α/ΓΔΝ, Α/ΓΔΑ 
Π.Ο.Δ.Σ. 
Πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο - κέιε καο (γηα ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο) 
Πεξηθεξεηαθέο ελώζεηο ζηξαηησηηθώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο) 
Σηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 
 


