
 

 

 

Αθήνα, 09 Ιουλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: Μισθολογική Προαγωγή Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) 

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.), με 

δελτίο τύπου, διαμαρτύρεται για την παρατεταμένη καθυστέρηση 

αντιστοίχησης διοικητικής και μισθολογικής εξέλιξης των προερχομένων 

στρατιωτικών του θεσμού ΕΜΘ.  

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με το Ν.4472/2017 διαμορφώθηκε η μισθολογική 

κατάτμηση των στρατιωτικών, τάσσοντας τους συναδέλφους προελεύσεως 

ΕΜΘ στην κατηγορία Γ΄ με τον τότε καταληκτικό βαθμό του Ανθυπασπιστή.. 

Περαιτέρω, για το ανωτέρω προσωπικό, με το Ν.4609/3.5.2019, δικαίως, 

εδόθη το δικαίωμα εξέλιξης ενός ακόμη διοικητικού βαθμού, αυτού του 

Ανθυπολοχαγού εν ενεργεία. Κατ’ ακολουθία, ως απόρροια της διοικητικής 

τους προαγωγής, τα εν λόγω στελέχη, αναλαμβάνουν υψηλότερες διοικητικές 

θέσεις, αντίστοιχες του βαθμού τους καθώς και την απορρέουσα ευθύνη και 

επιπρόσθετα επιμορφώνονται σε βασικές υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις.  

Μολαταύτα, δεν υπήρξε έως σήμερα ουδεμία έμπρακτη εναρμόνιση 

διοικητικού βαθμού και της μισθολογικής κατάστασής τους, με αποτέλεσμα να 

δραστηριοποιούνται εργασιακά με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και να 

αμείβονται με το βαθμό του Ανθυπασπιστή.  

Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση που διατρέχει η συγκεκριμένη κατηγορία 

στρατιωτικών επιδρά δυσμενώς στο μηνιαίο βασικό μισθό και κατ’ επέκταση 

στο συνταξιοδοτικό περιβάλλον τους (σύνταξη, εφ’ άπαξ, ΒΟΕΑ κ.λπ.) 

δημιουργώντας παράλληλα αναδρομική καταβολή δεδουλευμένων 

αποδοχών.  
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Η επί τουλάχιστον 2 έτη καθυστέρηση έκδοσης της ΚΥΑ, μεταξύ δύο 

Υπουργείων (Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών), ανεξαρτήτως των κατ’ 

επανάληψη αναφερόμενων εσωτερικών διοικητικών διεργασιών έκδοσής της, 

θέτει σε παρατεταμένη επαχθή θέση τους εν ενεργεία στρατιωτικούς 

προελεύσεως ΕΜΘ.  

Εν τέλει το Σωματείο ζητά την κατεπείγουσα έκδοση της ΚΥΑ και την 

εναρμόνιση του Ν.4472/2017 και του Ν.4609/2019, όπως ταχύτατα και 

συντονισμένα η κεντρική διοίκηση του Κράτους εμπλέκει το εργαζόμενο 

προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε δράσεις πέραν της κύριας 

αποστολής τους (εμβολιαστικά, κέντρα, κέντρα μεταναστών κ.ά.π.). 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει εναρμόνιση του διοικητικού βαθμού και της 

μισθολογικής κατάστασής των ΕΜΘ, όπως ορίζει ο Ν.4609/3.5.2019, 

με αποτέλεσμα να δραστηριοποιούνται εργασιακά με το βαθμό του 

Ανθυπολοχαγού και να αμείβονται με το βαθμό του Ανθυπασπιστή; 

2. Ποιες είναι οι εσωτερικές διοικητικές διεργασίες έκδοσης της ΚΥΑ 

μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, εδώ και 2 

χρόνια, που θέτουν σε παρατεταμένη επαχθή θέση τους εν ενεργεία 

στρατιωτικούς προελεύσεως ΕΜΘ; 

3. Τίθεται θέμα αναδρομικής καταβολής των δεδουλευμένων από το 2019 

οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος καθώς και ανάλογης προσαρμογής των 

μισθών ώστε να μην επηρεαστούν δυσμενώς και συνταξιοδοτικά; 

4. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να λυθεί το θέμα με την ίδια 

αποτελεσματικότητα και ταχύτητα με την οποία αναθέτει σε προσωπικό 

των Ενόπλων Δυνάμεων να εμπλακεί σε δράσεις πέραν της κύριας 

αποστολής του προκειμένου να συνδράμει στο κοινό καλό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




