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1. Σε απάντηση σχετικού, που αφορά στο σχολιασµό προτάσεων 
νοµοθετικής ρύθµισης και αφού λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές προτάσεις των ΓΕ, 
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  

 
  α. Χρόνος υπηρεσίας Αξκών που προέρχονται από την 

κατηγορία των µονιµοποιηµένων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και των 

µονιµοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977. 

 

   (1)  Με το άρθρο 91 του ν.3883/2010 (Α’ 167), όπως ίσχυε πριν 
από την τροποποίησή του από το ν.4407/2016 (Α’ 134)  και το ν.4433/2016 (Α’ 
213), καθορίστηκε η διατήρηση των στελεχών που συµπλήρωσαν στις Ε∆ είκοσι 
πέντε (25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας έως και 31-12-2012 στις 
διατάξεις του ν.2439/1996 (Α’ 219), ως «παλαιά στελέχη». 
 
   (2) Ειδικά και µόνο για τους Αξκούς της ως άνω κατηγορίας που 
προέρχονται από τα ΑΣΣΥ καθορίστηκε ότι, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής 
συνολικής υπηρεσίας που προσµετράται  για την προαγωγή τους στους βαθµούς 
µονίµων Αξκών, ο χρόνος του µονίµου Υπαξκού και Ανθστή πέρα από τα 13 έτη 
από την κατάταξή τους, ως άρθρο 5 παρ 8,9,10 και 11 του ν2439/1996 (Α’ 219).  
  
   (3)   Αντίθετα για τους Αξκούς που προέρχονται από την κατηγορία 
των µονιµοποιηµένων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και των µονιµοποιηθεισών 
εθελοντριών του ν.705/1977, ο ως άνω χρόνος προσµετράται από την 
ηµεροµηνία ονοµασίας τους. 
 
   (4) Με το άρθρο 18 παρ 26 του ν.4407/2016 (Α’ 134), επεκτάθηκε 
η εφαρµογή του ν.2439/1996 (Α’ 219) και στους εν ενεργεία Αξκούς που 
προέρχονται από τα ΑΣΣΥ και την κατηγορία των µονιµοποιηµένων εθελοντών 
του ν.δ. 445/1974 και των µονιµοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, 
εφόσον συµπλήρωσαν στις Ε∆ είκοσι πέντε (25) έτη πραγµατικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας  έως και 31-12-2014. Οµοίως επεκτάθηκε και στους Αξκούς που 
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προέρχονται από την κατηγορία των µονιµοποιηµένων εθελοντών του ν.δ. 
445/1974 και των µονιµοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, η 
προσµέτρηση από την κατάταξη (και όχι την ονοµασία), του χρόνου πραγµατικής 
συνολικής υπηρεσίας που προσµετρείται  για την προαγωγή τους στους βαθµούς 
µονίµων Αξκών.  
 
   (5) Ακολούθως και µε το ν.4433/2016 (Α’ 213), που εκδόθηκε σε 
διάστηµα τριών (3) µηνών από την θέση σε ισχύ του ν.4407/2016 (Α’134), ως 
χρονική αφετηρία προσµέτρησης του ως άνω χρόνου συνολικής υπηρεσίας για 
τους Αξκούς, που προέρχονται από την κατηγορία των µονιµοποιηµένων 
εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και των µονιµοποιηθεισών εθελοντριών του 
ν.705/1977, επαναπροσδιορίστηκε αυτή της ονοµασίας, έναντι της κατάταξης. 
 
   (6)  Κατόπιν των παραπάνω από ΓΕΕΘΑ δεν κρίνεται σκόπιµη  
υιοθέτηση  της πρότασης του ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ για επαναφορά σε ισχύ των 
βραχύβιων διατάξεων του ν.4407/2016 (Α’ 134), οι οποίες καταργήθηκαν από τις 
διατάξεις του ν.4433/2016 (Α’ 213), καθόσον: 
 
    (α) Η σε σύντοµο χρονικό διάστηµα επάλληλη εισαγωγή, 
κατάργηση και εκ νέου ενεργοποίηση της ίδιας διάταξης ανατρέπει την αρχή της 
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση, αλλά και της αρχής της 
ασφάλειας δικαίου οι οποίες αποτελούν  θεµελιώδη υποχρέωση της διοικητικής 
δράσης.   
 
       (β) Εξοµοιώνει αναιτιολόγητα διακριτές µεταξύ τους (ως προς 
την προέλευση και τα τυπικά προσόντα) κατηγορίες προσωπικού, ήτοι τους 
Αξκούς που προέρχονται από τα ΑΣΣΥ µε εκείνους που προέρχονται από την 
κατηγορία των µονιµοποιηµένων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 και των 
µονιµοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, θέτοντας τόσο ζητήµατα άνισης 
µεταχείρισης όσο και  διασάλευσης της αρχαιότητας, καθόσον θα έχει ως 
αποτέλεσµα Αξκοί που προέρχονται από την κατηγορία των µονιµοποιηµένων 
εθελοντών και εθελοντριών να καταστούν αρχαιότεροι από Αξκούς που 
προέρχονται από τα ΑΣΣΥ και οι οποίοι στο ισχύον πλαίσιο προβαδίζουν στην 
ιεραρχία.    
 
    (γ) Σε κάθε περίπτωση οι εξαιρετικές περιπτώσεις στελεχών 
που κατετάγησαν στις εν λόγω κατηγορίες των µονιµοποιηµένων εθελοντών του 
ν.δ. 445/1974 και των µονιµοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, σε µεγάλη 
ηλικία και για το λόγο αυτό δύναται να καταληφθούν από το όριο ηλικίας που 
προβλέπεται για κάθε βαθµό, δύνανται να παραµείνουν οικειοθελώς στις Ε∆ ως 
Αξκοί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) και µέχρι τη συµπλήρωση πλήρους 
συντάξιµης υπηρεσίας, βάσει του ισχύοντος νοµικού πλαισίου.  
 
  β. Ρύθµιση θεµάτων Ενώσεων εν ενεργεία Στρατιωτικών 

 

   (1) Με την προτεινόµενη ρύθµιση περιορίζεται σε πέντε (5) ο 
αριθµός των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των πρωτοβάθµιων 
περιφερειακών ενώσεων, µέχρι του βαθµού του Ανχη και αντιστοίχων,  τα οποία 
δεν µετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους πέραν των γεωγραφικών ορίων της 
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Περιφερειακής Ενότητας του σωµατείου. Παράλληλα θεσπίζεται διαδικασία 
επιλογής των πέντε (5) αυτών µελών που δικαιούνται το σχετικό ευεργέτηµα στις 
περιπτώσεις που ο αριθµός των µελών του ∆Σ υπερβαίνει τα πέντε (5) µέλη.  
   
   (2) Υπό την έννοια ότι στην ισχύουσα ρύθµιση του άρθρου 50 του 
ν.4407/2016 (Α’ 134), η ως άνω διευκόλυνση παρέχεται στο σύνολο των µελών 
εκάστου ∆Σ, το ΓΕΕΘΑ θεωρεί ότι µε την σχετική πρόταση εξορθολογίζεται το 
ισχύον πλαίσιο, θέτοντας αναγκαίους περιορισµούς µε γνώµονα τις υπηρεσιακές 
ανάγκες.     
 
  γ. ∆υνατότητα εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων µε τη 

συµπλήρωση του 31ου έτους της ηλικίας.  

   

   (1) Με το άρθρο 57 παρ 1 του Ν.3421/2005 (302 Α’), παρέχεται 
το δικαίωµα των υπόχρεων σε στράτευση Ελλήνων πολιτών, να εξαγοράσουν το 
υπόλοιπο της στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν αφού 
προηγουµένως εκπληρώσουν πραγµατική στρατεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση 
είκοσι (20) ηµερών. Με την προτεινόµενη ρύθµιση το ως άνω όριο µειώνεται στο 
31ο έτος της ηλικίας ως κίνητρο για την µείωση του αριθµού των ανυποτάκτων 
που αποφεύγουν τη στράτευση προκειµένου να µην διακόψουν την 
επαγγελµατική τους εξέλιξη-σταδιοδροµία. 
 
   (2) Η υποχρεωτική καθολική στράτευση των Ελλήνων πολιτών 
καθιερώνεται από το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγµατος και εγκαθιδρύεται η αρχή 
της ισότητας έναντι των στρατολογικών υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια 
αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όπως το δικαίωµα της απρόσκοπτης πρόσβασης στην εκπαίδευση που 
δικαιολογεί την χορήγηση των αναβολών κατάταξης λόγω σπουδών, µέχρι και το 
31ο έτος της ηλικίας αναλόγως του επιπέδου σπουδών. 
 
   (3) Η καθιέρωση του ισχύοντος 35ου έτους της ηλικίας ως όριο για 
την απόκτηση του δικαιώµατος εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
εδράζεται στο γεγονός ότι αφορά σε άτοµα µεγάλης ηλικίας και περιορισµένου 
αριθµού τα οποία δεν δύνανται να τύχουν άλλων ευεργετηµάτων από τα 
προβλεπόµενα στην ισχύουσα στρατολογική νοµοθεσία. Περαιτέρω κατά την 
έναρξη ισχύος της συνδέθηκε µε την οικονοµική ενίσχυση της εφαρµογής του 
θεσµού των Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) του ν.2936/2001 (Α’ 166). 
 
   (4) ∆εδοµένου ότι τυχόν υιοθέτηση της πρότασης του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ θα επιφέρει: 
 
    (α) Την εισαγωγή µίας αδικαιολόγητης παρέκκλισης από την 
αρχή της στρατολογικής ισότητας µε µορφωτικά, κοινωνικά και οικονοµικά 
κριτήρια, δεδοµένου ότι, µόνο οι στρατεύσιµοι που έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και δύνανται να εξαντλήσουν το 
ανώτατο όριο αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (31ο έτος), θα δύνανται να 
ευεργετηθούν από τη σχετική ρύθµιση. 
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    (β) Την αποστέρηση των Ενόπλων ∆υνάµεων από 
στρατεύσιµους ειδικής επιστηµονικής κατάρτισης (ιατροί, κλπ) οι οποίοι 
κατατάσσονται στις Ε∆ µετά την αποπεράτωση των σπουδών, σε ηλικία άνω των 
30 ετών. 
 
    (γ) Την αύξηση του αριθµού των ανυποτάκτων εσωτερικού 
µε δεδοµένο ότι µετά την εξάντληση των σπουδών τους, το χρονικό διάστηµα 
που θα πρέπει να διέλθει για την υπαγωγή τους στις διατάξεις εξαγοράς µε βάση 
το 31ο έτος της ηλικίας τους, θα είναι πολύ πιο προσιτό από το ισχύον 35ο έτος. 
Οµοίως εκτιµάται ότι µικρή θα είναι η επίπτωση στον αριθµό των ανυποτάκτων 
εξωτερικού δεδοµένου ότι η ισχύουσα στρατολογική νοµοθεσία παρέχει 
διευκολύνσεις που δεν καθιστούν ελκυστική την επιλογή της εξαγοράς (επ’ 
αόριστον αναβολή κατάταξης για τους Μονίµους Κατοίκους Εξωτερικού, 
ανεµπόδιστη είσοδο και παραµονή Ελλάδα για 30 ηµέρες ανά ηµερολογιακό 
έτος).      
 
Κρίνεται σκόπιµο από ΓΕΕΘΑ να µην υιοθετηθεί η εν λόγω πρόταση. 
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