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ΕΠΙΘΕΣΟ: ΠαπαζηαζάηνοΑζήλα 19 Μαΐνπ 2021 

ΟΝΟΜΑ: ππξίδσλ 

ΟΝ. ΠΑΣΡΟ: ΔπζηάζηνοΠρος: 
ΟΝ. ΜΗΣΡΟ: ΔπζαιίαΣελ Α.Δ.ηελ Πξόεδξνηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

Α.Γ.Μ. Τ-03038θπξίαακελλαροπούλοσ Ν. Καηερίνα  

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ: 31335Σατ. Δ/νζη:Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Β΄ 2 Αζήλα 

ΕΚΔ. ΑΡΥΗ: Γ.Δ.Ν./ Β3Σ.Κ.: 100 28 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Πισηάξρεο ε.ε. Π.Ν. 

ΤΠΗΡΕΙΑ: Ν/ΓΝΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΝαπηηθόΟρπξόθαξακαγθάΚοιν.: 

(Οηθηζκόο ΘΑΤΝ νηθία 39)Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

Σ.Κ.: 12462 

ΑΡ. ΣΗΛ: 6980342627(Αριθμ. Πρωτ.: 4534/21-05-2021) 
Ε-mail: spiros.papastathatos@gmail.com 

 

Ανοιτηή Επιζηολή  
 

Θέμα:Πξναγσγή Αμησκαηηθώλ ηνπ Πνιεκηθνύ ΝαπηηθνύΦΔΚ  Γ 1121 / 17-07-2020 (ΑΓΑ ΨΩΦΙ6-9Ξ5) 

 

Δμνρόηαηε θπξία Πξόεδξεηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

Λακβάλσ ηελ ηηκή λα ζαο αλαθέξσ σο Αλώηεξνο Αμησκαηηθόο ηνπ ΠΝ κε ηελ παξνύζα επηζηνιή, έλα 

πνιύ ζνβαξό γεγνλόο (πνπ πξόζθαηα ππέπεζε ζηελ αληίιεςή κνπ), πξνθεηκέλνπ λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή 

δηα ηελ πεξίπησζε, όπνπ Αλώηεξνο Αμησκαηηθόο (ε.ε.) ηνπ ΠΝ ν νπνίνο ελώ έρεη ππνπέζεη ζε πνηληθά 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Άπθπο 5 τος  Ν.Δ. 1400/1973  θαη έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα από ηα 

αξκόδηα δηθαζηήξηα κε πνηλέο θπιάθηζεο, παξά ηαύηα ιίαλ ζπληόκσο επ’ απηνύ πξνήρζε θαη’ εθινγή ζηνλ 

επόκελν βαζκόσο «εμαίξεηνο αμησκαηηθόο».  

 

Δηδηθόηεξα, κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα πνπ εθδόζεθε ζηελ Αζήλα ηελ 01-07-2020 (ΑΔΑ ΨΩΦΙ6-9Ξ5)θαη 

δεκνζηεύηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο(ΦΕΚ  Γ 1121 / 17-07-

2020)δηαηάμαηε ηελ πξναγσγή, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζληθήο Άκπλαο, ζηνβαζκό ηνπ Πινηάξρνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 26 θαη 27 (παξ. 3) ηνπ Ν. 3883/2010, ηνπΜάτιμοσΑνηιπλοίαρτοσ με ΑΜ……, 

ν νπνίνο θξίζεθε από ην ΑλώηαηνΝαπηηθό πκβνύιην Κξίζεσλ (ΑΝΚ), ζε ηαθηηθή θξίζε έηνπο 2020-21 σο 

«Πξναθηένο θαη’ εθινγή»,ζύκθσλα κε ηελ 5/.5 από 07-04-2020 απόθαζή ηνπ. 

 

Πξνζθνκίδσ θαη επηθαινύκαη ελώπησλ αο, όηη ν ζπγθεθξηκέλνο θαηαδηθαζζείο Αμησκαηηθόο πνπ έρεη 

απνδεδεηγκέλα παξαδερηεί ηηο πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεηο ηνπ, ζύκθσλα κε ηα επηζπλαπηόκελα ηήο παξνύζαο 

επηζηνιήο, ειέγρζεθε αξρηθώο πεηζαξρηθά θαη ηηκσξήζεθε γηα απηέο από ηελ Τπεξεζία (Αξρεγό ηόινπ), ελ 

ζπλερεία θαηεγνξήζεθε από ηε Γηθαηνζύλε γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηειηθά πξόζθαηα κεηά από κηα 

καθξάλ δηθαζηηθή δηαδηθαζία θξίζεθε έλνρνο θαη ηηκσξήζεθε πξσηόδηθα από ην Ναπηνδηθείν Πεηξαηάηελ08-

05-2018(Απιθμόρ Απόυασηρ: ……..)ζε 14μηνη ποινή θσλάκιζης θαη ηειεζίδηθα νξηζηηθά εθ λένπ, έλνρνο 

πακςεθεί  από ην Αλαζεσξεηηθό Γηθαζηήξην(Απιθμόρ Απόυασηρ: …….)ζε 8μηνη ποινή θσλάκιζης, κε 

εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο απόθαζεο ηελ 17-10-2019, γηα ηα αδηθήκαηα ηεο δηπιήο λόζεπζεο εγγξάθνπ 

(πιαζηνγξαθίαο), ππεμαγσγήο εγγξάθνπ θαη παξαθώιεζεο άζθεζεο δηθαησκάησλ.  

 

πλεπώο ησλ αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηνύ ελ ιόγσ Αμησκαηηθνύ 

θαη θαηά ηελ ιήςεαπόθαζεοπξναγσγήο ηνπ θαη’ εθινγή ζηνλ επόκελν βαζκό σο εμαίξεηνο αμησκαηηθόο,αλ θαη 

ππήξραλ ζην κεηξών εληόο ηνπ αηνκηθνύ ηνπ θαθέινπ ηα σο άλσ αλαγξαθόκελα ζηνηρείαδελ ειήθζε ππόςηλ ην 

Άπθπο 5 τος  Ν.Δ. 1400/1973 «Πεπί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δςνάμεων» (Α’ 114), 

Κηήζηο θαη απώιεηα ηνπ βαζκνύ, όπνπ θαηά ηελ παξάγξαθν 2γ αλαθέξεηαη όηη «αξιωμαηικόρο οποίορ 

καηαδικαζθεί ειρ ποινή θςλακίζεωρ επί ηινι ηωεγκλημάηων κλοπήρ, ςπεξαιπέζεωρ, απάηηρ, πλαζηογπαθίαρ, 

ψεςδοπκίαρ, ψεςδούρ καηαμηνύζεωρ, ζςκοθανηικήρ δςζθημήζεωρ και δωποδοκίαρ ζηεπείηαι δικαιώμαηορ 

απόκηηζηρ βαθμού». 
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Δμνρόηαηε θπξία Πξόεδξε 

 

Ωο ζηέιερνο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ κε ππεξεζία επί 33 ζπλαπηά έηε ζε κνλάδεο θξνύζεο ηνπ ηόινπ 

αιιά θαη ζε κνλάδεο ηνπ ΠΝ ζην αλαηνιηθό Αηγαίν, ιακβάλνληαο θαη θέξνληαο εηο πέξαο θαζήθνληα επζύλεο, 

κπνξώ λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζόλησλ ησλ θξηλόκελσλ 

ζηειερώλ απνηειεί βαζηθή αξρή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηηθήο εμέιημεο ησλ ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ. Η απζηεξή ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην γηα ηελ επηινγή θαη εμέιημε 

ηνπο,θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ηαθηηθώλ-έθηαθησλ θξίζεσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε  δηαθαλώλ  θαη 

αδηάβιεησλ δηαδηθαζηώλ. ε κηα δύζθνιε πεξίνδν, κε ηα εζληθά ζέκαηα αλνηρηά, ε ρώξα έρεη αλάγθε από ηελ 

πςεινύ βαζκνύ ζπζπείξσζε ησλ ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ηελ απόιπηε εδξαίσζε ζ' απηά ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο εκπηζηνζύλεο θαη αμηνθξαηίαο. 

Σα γεγνλόηα πνπ ζαο αλαθέξσ ζηε παξνύζαεπηζηνιήείλαη γλσζηά  ζηηο ηάμεηο ησλ βαζκνθόξσλ ηνπ 

Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύθαζώο θαη ε «αληηκεηώπηζε πνπ έιαβε» γηα ηηο απηέο ηνπ πξάμεηοσοΑνηιπλοίαρτος νΑΜ 

……. Γηα πνιινύο Αμησκαηηθνύο απνηειεί γεγνλόο πξνθιεηηθό, ζθαλδαιώδεο θαη εζηθά ηνπιάρηζηνλ κε 

ζεκηηό, δηόηη ελώ ήηαλππόδηθνο, έρνληαο ήδε θαηαδηθαζηεί από ην Ναπηνδηθείν Πεηξαηά ηελ28-05-

2015(Απιθμόρ Απόυασηρ: …..και όπωρ αςηή ηποποποιήθηκε από ηην ςπ’ απιθμ. ππάξη …….. Αναθεωπητικού 

Δικαστηπίοςζύμθωνα με ηη διάηαξη ηος άπθπος 9 τος Ν.4411/2016) ζε 4μηνη ποινήθσλάκιζης γηα 

παξαθώιεζε άζθεζεο δηθαηώκαηνοθαη βξηζθόηαλ ζε εθθξεκνδηθία γηα ηα ππόινηπα αδηθήκαηά ηνπ, 

εληνύηνηο έιαβεαξρηθώο ην 2017,3εηή κεηάζεζε ζε ζέζε εμσηεξηθνύ (ACCI SHAPE ζην Βέιγην) ακεηβόκελνο 

αδξά, εθπξνζσπώληαο ηελ έλδνμε ζηνιή ηνπ ΠΝ θαη ηελ Διιάδα, ζηεξώληαο ην δηθαίσκα ηεο Σηκήο απηήο 

ηόζν ηνπ βαζκνύ όζν θαη ηεο ζέζεο από νπνηνδήπνηε Αμησκαηηθό ηνπ ΠΝ κε αξρέο, αμίεο θαη άκεκπην κεηξών, 

ελ ζπλερεία δε, λα πξναρζεί θαη’ εθινγή ζηνλ βαζκό ηνπ Πινηάξρνπ σο εμαίξεηνο θαη λα κεηαηεζεί ζην 

ΓΔΔΘΑ,σοκε γελόκελα ηα αδηθήκαηα ηα νπνία ππέπεζε. 

 

Δμνρόηαηε θπξία Πξόεδξε  

 

Σα ιηγνζηά ιόγηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ επηζηνιή,ελδερνκέλσο λα θαίλεηαη 

πσοεθθξάδνπλαηζζήκαηαπηθξίαο θαη απνγνήηεπζεο. ηε πξαγκαηηθόηεηα όκσο εθθξάδνπλ αηζζήκαηα 

αλεζπρίαο θαη αγσλίαοδηόηη ε πεξίπησζε ηνπ ελ ιόγσΑμησκαηηθνύδίλεη ηελ εληύπσζε  όηη 

θάπνηνη«επηιεγκέλνηΑμησκαηηθνί»κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζην αππξόβιεην,αγλνώληαο ηνπο λόκνπο θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πσο ζην κέιινλν νπνηνζδήπνηεβαζκνθόξνοππνπέζεη ζε 

ζνβαξάπνηληθάαδηθήκαηα,  κπνξείθάιιηζηα λα αγλνήζεη ηνπο λόκνπο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ 

δηθαζηώλδηόηηνύησο ή άιισο ζα ραίξεη παξόκνηαο «ηδηαίηεξεο» κεηαρείξηζεο.  

 

Με ηελ ηδηόηεηα ζαο σο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη σο Αξρεγόο ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ, έρνληαο δε σο ππόβαζξν ηε λνκηθή ζαο ζθέςε,ηε θαηάξηηζε αιιά θαη ηελ επαηζζεζία ζαο ζε 

ζέκαηα δηθαηνζύλεοδελ ζα κείλεηε αζπγθίλεηε.Δπειπηζηώ ζηε ζεηηθή ζαο αληαπόθξηζεόηη ην αίηεκά κνπ πεξί 

επαλεμεηάζεσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξναγσγήο κε βάζε ηα επηζπλαπηόκελα,ζα εηζαθνπζηεί θαη ζα πξνρσξήζεηε 

ζε όιεο εθείλεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο, σο κία ύζηαηε πξνζπάζεηα δηόξζσζεο ηεο ελ ιόγσ απόθαζήο αο, 

θιείλνληαο έηζη ηελ όπνηα ηπρόλ θεξθόπνξηα αλνκίαο πνπ θάπνηνη ειπίδνπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ, πξνθεηκέλνπ νη 

αμηνινγήζεηο, νη πξναγσγέο θαη νη εμειίμεηο ησλ Αμησκαηηθώλ λα είλαη δίθαηεο, αληηθεηκεληθέο, ακεξόιεπηεο 

θαη αμηνθξαηηθέο. 

 

Η παξνύζα θαηαηίζεηαηβάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πληάγκαηνο γηα δηθέο αο ελέξγεηεο θαη 

αηηείηαηαθξηβέοαληίγξαθν ηεο παξνύζεο, κε έμνδαεκνύόπσοπξνβιέπεη ε θείκελελνκνζεζία, γηα 

θάζελόκηκερξήζε. 

 

 

 

 

Με βαζύηαην ζεβαζκό 
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Πισηάξρεο (Δ) ππξίδσλ Παπαζηαζάηνο ΠΝ 

 

Υποβάλλω και επικαλοφμαι τα ακόλουθα ςυνημμένα τα οποία περιήλθαν νόμιμα ςτη κατοχή μου :  
 
α. ΑΓΑ ΨΩΦΙ6-9Ξ5 
 
β.  ΦΕΚ  Γ  1121 / 17-07-2020 

 

γ.  Άξζξν 5 Ν.Γ. 1400/1973 

 

δ.  Σξία (3) Κιεηήξηα ζεζπίζκαηα  

 

ε.  Απόζπαζκα Μεηξώνπ Αμησκαηηθνύ 

 

ζη. Απόζπαζκα Απόθαζεο Ναπηνδηθείνπ Πεηξαηά  ΓΝΠ 145/2018 

 

δ.  Απόζπαζκα Απόθαζεο Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ  ΑΓ 165/2019 κε Βεβαίσζε Σειεζηδηθίαο 

 

ε.  Απόζπαζκα Απόθαζεο Ναπηνδηθείνπ Πεηξαηά  ΓΝΠ 191/2015 

 

ζ.  Άξζξν 9 ΝΟΜΟ 4411/2016 

 

 

Πίνακας Αποδεκηών: 

 
1. ηξαηησηηθό Γξαθείν Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο (pr@presidency.gr ,info@presidency.gr) 

2. Πξνέδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ(infopar@parliament.gr) 

3. ΤπνπξγόΔζληθήοΆκπλαο (minister@mod.mil.gr)Αριθμ. Πρωτ.: 252007 /21-05-2021 

4. Τθππνπξγό Δζληθήο Άκπλαο (a.p.stefanis@mod.mil.gr)Αριθμ. Πρωτ.: 55471 /21-05-2021 

5. Δηδηθή Γξακκαηεία Πξνέδξνπ Βνπιήο(infopar@parliament.gr)Αριθμ. Πρωτ.: 3895 /21-05-2021 

6. Γξαθεία Κνηλνβνπιεπηηθώλ Οκάδσλ  

α.   Νέαο Γεκνθξαηίαο (ndko@parliament.gr) 
β.   πλαζπηζκόο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο(syn@parliament.gr) 

γ.   Κίλεκα Αιιαγήο(kinimaallagis@parliament.gr ) 

δ.   Κνκκνπληζηηθό Κόκκα Διιάδαο(kke@parliament.gr) 

ε.   Διιεληθή Λύζε – Κπξηάθνο Βειόπνπινο(npolitis@parliament.gr) 
                  ζη.   ΜέΡΑ 25(mera25@parliament.gr) 
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