
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

         Θεσσαλονίκη, 13/01/2021 

Του:  Αντώνη Μυλωνάκη, Βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής 
 
ΠΡΟΣ:  Τoν κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
 
 
ΘΕΜΑ: «Βαθμολογικό Μεταταγέντων “Ε.Μ.Θ.” και “ΕΠ.ΟΠ” στο Σώμα Μονίμων 

Υπαξιωματικών της Π.Α.» 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 39, από 16 Δεκεμβρίου 2020, ανακοίνωση της Ένωσης 

Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.), αδικία 

διαπιστώνεται εις βάρος των πρώην «Εθελοντών Μακράς Θητείας» («Ε.Μ.Θ.») και 

«Επαγγελματιών Οπλιτών» («ΕΠ.ΟΠ.»), της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), οι οποίοι, 

μετατάσσονται στο Σώμα των Υπαξιωματικών. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα, στο άρθρο 9, του Ν. 3883/2010, το δικαίωμα μετάταξης έχουν όσοι 

«Ε.Μ.Θ.» έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και εκείνοι οι 

«ΕΠ.ΟΠ.», που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη. Επίσης και κατ’ εφαρμογή της 

σχετικής προκήρυξης, οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας 

ειδικότητάς τους, μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως 

με αυτούς, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Συνέπεια των παραπάνω 

είναι, να υπάρχουν στελέχη που έχουν πραγματοποιήσει μετάταξη και αναγκάζονται να 

φέρουν τον ίδιο βαθμό, για πολλά χρόνια. Επί παραδείγματι, αναφέρουμε περιπτώσεις 

όπως: α) «Ε.Μ.Θ.», με 5 χρόνια στον βαθμό του Αρχισμηνία, μετατάχθηκε στο Σώμα των 

Υπαξιωματικών με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει σε αυτόν, άλλα 5 χρόνια, 

συνολικά δηλαδή, 10 χρόνια και β) «ΕΠ.ΟΠ.», με 6 χρόνια στον βαθμό του Σμηνία, 

μετατάχθηκε στο Σώμα των Υπαξιωματικών, με τον ίδιο βαθμό και θα πρέπει να παραμείνει 

σε αυτόν, άλλα 3 χρόνια, συνολικά δηλαδή, 9 χρόνια. Συνεπώς, αναγκαία είναι η προσθήκη 

τροπολογίας στην παράγραφο 2, του άρθρου 9, στον Ν. 3883/2010, η οποία θα έχει την 

ακόλουθη μορφή: «…”Ε.Μ.Θ.” που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη 

πραγματικής υπηρεσίας και “Επαγγελματίες Οπλίτες” (“ΕΠ.ΟΠ.”) που έχουν συμπληρώσει 

τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως “ΕΠ.ΟΠ.” 

και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή 

ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα 

Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς 

κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν –υπολογιζόμενων των 

ήδη διανυθέντων ετών υπηρεσίας σε αυτόν- ή του επόμενου, εάν και εφόσον έχουν ήδη 

συμπληρωθεί τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας στον εν λόγω βαθμό, με απόφαση του οικείου 

κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12». 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3309

Ημερομ. Κατάθεσης:

15/1/2021



 
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 
Προτίθεσθε να προβείτε σε σχετική νομοθετική τροπολογία, όπως περιγράφεται ανωτέρω,  
προκειμένου για την ως άνω κατάλληλη προσθήκη, στην παράγραφο 2, του άρθρου 9, 
στον Ν. 3883/2010, η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ, όπως σας προτείνεται, προς άρση 
της αδικίας που υφίστανται οι «Ε.Μ.Θ.» και οι «ΕΠ.ΟΠ.», της Π.Α.; 

 
 
Ο ερωτών Βουλευτής 
 
 
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 




