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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών
και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Το Σ/Ν αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 08 Ιουνίου 2015, ώρα 14:00 με τίτλο:
«Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών
και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
08 Ιουνίου 2015, ώρα 14:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:
12 Ιουνίου 2015, ώρα 14:00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 306
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ:
Άρθρο 1: 15 Σχόλια, Άρθρο 2: 4 Σχόλια, Άρθρο 3: 13 Σχόλια, Άρθρο 4: - Σχόλια ,
Άρθρο 5: 1 Σχόλιο, Άρθρο 6: 1 Σχόλιο, Άρθρο 7: - Σχόλιο , Άρθρο 8: 10 Σχόλια ,
Άρθρο 9: 6 Σχόλια, Άρθρο 10: 2 Σχόλια , Άρθρο 11: 16 Σχόλια, Άρθρο 12: 32 Σχόλια,
Άρθρο 13: 22 Σχόλια, Άρθρο 14: 27 Σχόλια, Άρθρο 15: 20 Σχόλια, Άρθρο 16: 2 Σχόλια,
Άρθρο 17: 2 Σχόλια, Άρθρο 18: 3 Σχόλια, Άρθρο 19: 10 Σχόλια, Άρθρο 20: 13 Σχόλια,
Άρθρο 21: 3 Σχόλια, Άρθρο 22: 7 Σχόλια, Άρθρο 23: 38 Σχόλια, Άρθρο 24: 3 Σχόλια,
Άρθρο 25: 7 Σχόλια, Άρθρο 26: 12 Σχόλια,Άρθρο 27: 21 Σχόλια,Άρθρο 28: -Σχόλια,
Άρθρο 29: 4 Σχόλια, Άρθρο 30: 7 Σχόλια, Άρθρο 31: 5 Σχόλια, Άρθρο 32: - Σχόλια.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ:
Δεν υπήρχε, τεχνικά, η δυνατότητα σχολιασμού επί της αρχής, παρόλα αυτά σε πολλές
περιπτώσεις εκφράστηκε σε σχόλια κάτω από συγκεκριμένα άρθρα επί της αρχής άποψη
συμμετεχόντων στη Διαβούλευση.
Ως κύριο ζήτημα αναδείχθηκε από τα Σχόλια η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης των
υποχρεούντων προς στράτευση άνω των τριάντα πέντε ετών, καθώς και η πρόβλεψη για την
εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 23 από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Επιπρόσθετα, κρίθηκε αναγκαίο να προστεθεί στο άρθρο 15 η περίπτωση γονέα που πάσχει
από ανίατο νόσημα και να διευρυνθούν τα όρια της βαθμολογίας του άρθρου 27 για την
επίδοση «λίαν καλώς». Τέλος, θετικά ήταν τα σχόλια ως προς τη νομοθετική πρωτοβουλία
για τη χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης σε συζύγους που τελούν σε διάσταση ή είναι
διαζευγμένοι.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ:

Στη διαδικασία της Διαβούλευσης εκφράστηκαν αρκετές πρωτότυπες απόψεις, θέσεις,
κριτική αλλά και επικρότηση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου. Οι περισσότερες από αυτές
ελήφθησαν υπόψη κατά τη φάση της αναπροσαρμογής του κειμένου του Σχεδίου Νόμου,
αφού στόχος ήταν η Διαβούλευση που προηγήθηκε να είχε ουσιαστικό νόημα,
δημιουργώντας ένα διαλεκτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης του Σχεδίου Νόμου.
Είναι αλήθεια ότι πλήθος μηνυμάτων έθεταν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα που δεν
εντάσσονταν στον προορισμό του παρόντος Σχεδίου Νόμου, ώστε να μπορέσει ακόλουθα να
στηριχθεί μια περισσότερο θεμελιώδης παρέμβαση στο χώρο αυτόν όσον αφορά το μόνιμο
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι πρωτίστως η μέριμνα του και στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται και η εκπαίδευσή του.
Τα Σχόλια που γίνονταν κάτω από ξεχωριστά άρθρα του Σχεδίου Νόμου και αφορούσαν
όμως άλλα ζητήματα, όπως τα κριτήρια των μεταθέσεων των μονίμων αξιωματικών, ήταν
σημαντικά και συνέβαλαν στη δημόσια συζήτηση για τα γενικότερα ζητήματα των κριτηρίων
των μεταθέσεων, ώστε σε κάθε περίπτωση τα συμπεράσματα της να μην μπορεί κανείς να τα
παραβλέψει στο μέλλον για την τροποποίηση της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης περί
κριτηρίων μεταθέσεων του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού.
Επελέγη η μέθοδος της σταχυολόγησης των σημαντικότερων από τα σχόλια που ήταν
συναφή με την επιχειρούμενη νομοθετική πρωτοβουλία και παρουσιάζουν ξεχωριστό
ενδιαφέρον είτε λόγω του περιεχομένου τους είτε λόγω του φορέα που εκφράζει τη σχετική
γνώμη.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ
1.
Στο άρθρο 12 προστέθηκαν οι παράγραφοι 7, 8 και 9, με τις οποίες μειώνεται
ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των υπόχρεων προς στράτευση και των εκπληρούντων
εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία, με δικαίωμα εξαγοράς της θητείας τους, επειδή
συμπληρώσαν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους:
«7.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 (Α΄302)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να
εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή
θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως
στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι ημερών».
8.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν.3883/2010 (Α΄ 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να
εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα
διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν
εναλλακτική υπηρεσία σαράντα (40) ημερών».
9.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης ή
αναλόγως διάθεσης τους σε φορείς και η διαδικασία στρατολογικής τακτοποίησης τους, οι
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή τους
στις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή τους».
2.
Στο άρθρο 15 προστέθηκε και η περίπτωση τέκνου με ανίατο νόσημα και
επαναδιατυπώθηκε ως εξής:
«(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή
γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών
οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο
κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως
μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ
(18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για
εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία
πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου».
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3.
Στο άρθρο 27 τροποποιούνται οι κλίμακες βαθμολογίες των Σχολών και των
σχολείων και αναδιατυπώνεται ως εξής:
«2.

«Η κλίμακα βαθμολογίας των Σχολών και σχολείων είναι η εξής:
Ονομαστική Εικοσάβαθμος Εκατοστιαία
Αλφαβητική
α. Άριστα
19-20
95-100
Α
β. Λίαν καλώς
16 15-18,99
80 75-94,99
Β
γ. Καλώς
12-15,99 14,99 60-79,99 – 74,99
Γ
δ. Μετρίως
10-11,99
50-59,99
Δ
ε. Αποτυχών
0-9,99
0-49,99
Ε».

4.
ως εξής:

Στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 αναδιατυπώθηκε η παράγραφος 3

«Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις και Υπουργικές αποφάσεις που
ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 23. Για τις περιπτώσεις που στο άρθρο 23 παρέχεται η
δυνατότητα σπουδών και αυτές δεν προβλέπονται ή ρυθμίζονται ρητά στις ισχύουσες
Υπουργικές αποφάσεις, ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να εξετάσει και να εγκρίνει κατόπιν
εισήγησης του αρμόδιου Κλάδου ή Διεύθυνσης σχετικά αιτήματα προσωπικού που πληρούν
τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 23 και τα
οποία υποβάλλονται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν ως
πρώτο χρόνο έναρξης των σπουδών το τρέχον έτος».
ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
Άρθρο 1
Γενικά
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 15 σχόλια:
Αποτελούν γενικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου συνολικά και όχι
σχόλια επί του συγκεκριμένου άρθρου. Στο πλαίσιο αυτό, σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά
με το μέγιστο αριθμό των 24ωρων υπηρεσιών που εκτελούν τα στελέχη ή με την κατανομή
των οπλιτών στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και για την ανάγκη γενικότερης
πρόβλεψης του ζητήματος της μειωμένης θητείας οπλιτών πολύτεκνων οικογενειών σε σχέση
με τις τρίτεκνες οικογένειες, δεν σχετίζονται με τις σχολιαζόμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 4 σχόλια:
Επισυνάφθηκε η ανάγκη εξομοίωσης των «οπλιτών» με τον ορισμό που αποδίδεται στο ν.
3421/2005 περί «Στρατολογίας των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» και ο διαχωρισμός από
την έννοια του εφέδρου αξιωματικού. Επιπρόσθετα, να γίνει προσθήκη στον τόπο
προτίμησης η προϋπόθεση της κενής θέσης, καθώς δεν επαρκεί απλά η ύπαρξη μόνο
στρατιωτικής μονάδας.
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Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 09/06/2015 17:19
Στην παράγραφο 1 εδάφιο α του άρθρου 2 του Σχεδίου Νόμου, στον όρο «οπλίτες» δεν
περιλαμβάνονται οι πρωτόκλητοι και συνυπόχρεοι που κατατάσσονται, παρά μόνον οι
πρότακτοι.
Θεωρώ ότι ο όρος «οπλίτης», όπως περιγράφεται στον Ν.3421/2005 «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ.Α΄) είναι ορθότερος. Επιπλέον, στον
όρο «οπλίτης» θα πρέπει να αποδίδεται ενιαία σημασία και όχι διαφορετική στα πλαίσια του
δικαιικού μας συστήματος
Άρθρο 3
Τοποθετήσεις - Τακτικές και Έκτακτες Μεταθέσεις
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 13 σχόλια:
Η πρόβλεψη για την ταυτόχρονη κατάταξη δύο αδελφών στις τάξεις του Στρατού Ξηράς,
στον ίδιο ή διαφορετικό Κλάδο, η προσθήκη της ελληνοαλβανικής παραμεθορίου στις
περιοχές όπου τοποθετούνται οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς, όπως και η δυνατότητα
προσωρινής απόλυσης των οπλιτών που αποβιώνει συγγενής α’ βαθμού κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Επιπρόσθετα να προστεθεί στο εδάφιο β’ της περίπτωσης (2) της
υποπαραγράφου β της παραγράφου 2 ο όρος «συμβίου», για τον οπλίτη που έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 17:57
Στο εδάφιο β’ της περίπτωσης (2) της υποπαραγράφου β της παραγράφου 2 θα πρέπει
πιστεύω να γίνει η εξής αναδιατύπωση: «Ανεργία συζύγου ή συμβίου, για τον έγγαμο οπλίτη
και τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αντίστοιχα[...]«
Σχόλια που διατυπώθηκαν σχετικά με τον περιορισμό των αποσπάσεων των μονίμων
υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και για το μέγιστο χρόνο παραμονής των μονίμων
στελεχών σε μία φρουρά προτίμησης, δεν σχετίζονται με τις σχολιαζόμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Δήλωση Τόπου Προτίμησης
Για το συγκεκριμένο άρθρο δεν διατυπώθηκαν σχόλια.
Άρθρο 5
Επιτροπή Εξέτασης Κατ΄ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκε 1 σχόλιο, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 09:59
στις επιτροπές θα πρέπει εκτός από μόνιμους, να συμμετέχει και τουλάχιστον ένας έφεδρος
που θα ορίζεται είτε με κλήρωση , είτε με εκλογή -> καλύτερα με κλήρωση μεταξύ εφέδρων
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που έχουν ολοκληρώσει το μισό της στρατιωτικής θητείας τους και μεταξύ εφέδρων που
έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο αν δεν υπάρχει στον σχηματισμό κάποιος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να αναζητείται η στελέχωση με κάποιον που θα έχει απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 6
Αναστολή Κριτηρίων – Εξαιρέσεις
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκε 1 σχόλιο, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 19:05
Όσοι έχουν τον τρόπο τους να μην δηλώνουν τίποτα και να φοροδιαφεύγουν θα υπηρετούν
και κοντά στα σπίτια των… ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΚΗ!
Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις
Για το συγκεκριμένο άρθρο δεν διατυπώθηκαν σχόλια.
Άρθρο 8
Αναγνώριση χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως υπηρεσίας υπαίθρου
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 10 σχόλια:
Σχετίζονται με την επέκταση του ευεργετικού μέτρου και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες,
όπως οδοντιάτρους και εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στους πτυχιούχους της
ιατρικής σχολής, να εξομοιώνονται μισθολογικά με τους υπόλοιπους που εκτελούν υπηρεσία
υπαίθρου και δεν είναι οπλίτες και σε κάθε περίπτωση να στελεχώνουν περιφερειακά ιατρεία
σε άγονες περιοχές, όπου πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 09/06/2015 14:12
σωστό μέτρο που μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη αγροτικών ιατρειών που δεν
«προτιμώνται» από τους ιατρούς γιατί δίνει ένα σημαντικό κίνητρο. θα έπρεπε όμως να γίνει
προσθήκη στη διατύπωση για τοποθέτηση μόνο σε «άγονα» αγροτικά ιατρεία οπού υπάρχουν
πραγματικές ελλείψεις για να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο να τοποθετείται οπλίτης ιατρός
στο κέντρο υγείας Λαυριου πχ.
Άρθρο 9
Αναγνώριση χρόνου δικηγορικής άσκησης
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 6 σχόλια:
Κυρίως αφορούν στην επέκταση της ευεργετικής διάταξης σε όλους τους πτυχιούχους της
νομικής και όχι μόνο σε εκείνους που έχουν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου.
Επιπρόσθετα, προτείνεται να μην προσμετράται ως χρόνος δικηγορικής άσκησης μόνο ο
χρόνος θητείας στα γραφεία νομικού συμβούλου αλλά και σε άλλες υπηρεσίες των Ε.Δ, όπως
στα Στρατιωτικά Δικαστήρια. Αναγκαία θεωρείται εξάλλου η υποχρεωτική μετάθεση όλων
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των οπλιτών πτυχιούχων νομικής αποκλειστικά σε γραφεία νομικού συμβούλου ή
αντίστοιχα, προκειμένου να αξιοποιείται στο έπακρο το επιστημονικό τους πεδίο.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 00:56
Η ρύθμιση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καταλαμβάνοντας όλους τους πτυχιούχους
νομικής και όχι μόνο εκείνους που έχουν την ιδιότητα του ασκουμένου, εφόσον κάποιος για
σπουδαίο λόγο (ενδεικτικοί λόγοι αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.2 του Κώδικα Δικηγόρων)
μπορεί να μην έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος.
Άρθρο 10
Μοριοδότηση Οπλιτών Θητείας
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 2 σχόλια και ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση
αυτούσιου σχετικού σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 13:20
Η επέκταση σε άλλους επαγγελματικούς τομείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη
διαχρονικών αδυναμιών του Κράτους (π.χ. κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών σε μικρονήσια),
πλην όμως ελλοχεύει ο κίνδυνος για τις Ένοπλες Δυνάμεις, στα πλαίσια της κοινωνικής
προσφοράς τους, να ξεφύγουν από το σκοπό της Εθνικής Άμυνας, όπως περιγράφεται στο
άρθρο 1 του Ν. 2292/1995.
Άρθρο 11
Επίδομα Εξομάλυνσης
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 6 σχόλια:
Επικεντρώνονται πρωτίστως στο θέμα της αναγκαιότητας της αναδρομικότητας της
συγκεκριμένης διάταξης. Επιπρόσθετα στην αναγκαιότητα επέκτασης των ατόμων που
συμβιούν με σύμφωνο συμβίωσης.
Σχόλιο σχετικά με την αύξηση του μισθού των οπλιτών θητείας και την κράτηση 2% υπέρ
Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας εις βάρος των Εθελοντών Μακράς Θητείας, δεν
σχετίζεται με τις σχολιαζόμενες διατάξεις.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 09/06/2015 21:40
Θεωρώ πως είναι μια από τις δικαιότερες ρυθμίσεις όσον αφορά στους γονείς που ενώ
καταβάλλουν ποσά διατροφών μη έχοντας την επιμέλεια υποβάλλονται σε μειώσεις με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Σε πολλές περιπτώσεις
βρίσκονται και μακριά από τα παιδιά τους γεγονός που επιβαρύνει επιπρόσθετα τον
προϋπολογισμό τους. Η ρύθμιση πέρα από το οικονομικό της σκέλος κρίνεται ηθικά χρήσιμη
καθόσον αποκαθίσταται το αίσθημα «στιγματισμού» για μέρος του στρατιωτικού
προσωπικού που βρέθηκε σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση. Εν αντιθέσει ίσως θα ήταν επίσης
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γόνιμο να τους παρέχονται κάποιες διευκολύνσεις (πτήσεις με c-130, εκπτώσεις σε ΜΜΕ
κ.α.) προκειμένου να έχουν τη μέγιστη επικοινωνιακή μέριμνα για τα παιδιά τους.
Τέλος ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί η αναδρομική αποκατάσταση όσων έχει παρακρατηθεί
το εν λόγω επίδομα και αποδεδειγμένα κατέβαλλαν διατροφές.
Άρθρο 12
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυποτάκτων
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 32 σχόλια:
Επικεντρώνονται στο μεγάλο ποσό του προστίμου των 6.000 ευρώ που επιβάλλεται ως
διοικητικό μέτρο για την κήρυξη στρατευσίμου οπλίτη ως ανυποτάκτου. Επιπρόσθετα,
εκφράζεται δυσαρέσκεια σχετικά με την υποχρέωση των στρατευσίμων που είναι άνω των
τριάντα πέντε ετών να κληθούν να υπηρετήσουν για σαράντα πέντε ημέρες, προκειμένου να
έχουν δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου της θητείας τους. Και τούτο διότι η πλειονότητα
αυτής της κατηγορίας των στρατευσίμων διαβιούν πλέον στο εξωτερικό και καθίσταται
αδύνατη η παραμονή τους στην Ελλάδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να
εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους υποχρέωση.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 17:00
Στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου δε γίνεται δυστυχώς καμία προσέγγιση για την κατηγορία
ανυπότακτων που βρίσκονται στη δυσμενέστερη όλων θέση. Είναι οι χιλιάδες ανυπότακτοι
που εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού. Πρόκειται για νέους Έλληνες, επιστήμονες
(κυρίως) ή μη, οικονομικούς μετανάστες, θύματα της κρίσης και των μνημονίων και είναι
αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα γι’ αυτή την κατηγορία ανυπότακτων που βρίσκονται
εγκλωβισμένοι και αυτοί και οι οικογένειές τους πίσω στην Ελλάδα, σε ένα πλήρες αδιέξοδο.
Και τούτο γιατί είναι πρακτικά αδύνατο να προσέλθουν προκειμένου να υπηρετήσουν και
μάλιστα στο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο(ως 31/12/2016),για τον απλούστατο λόγο ότι
θα χάσουν τη δουλειά τους για την οποία και μετανάστευσαν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Όσοι ανυπότακτοι καταθέσουν βεβαίωση εργασίας σε χώρα του εξωτερικού:
Να απαλλαγούν από τα εξοντωτικά, επαναλαμβανόμενα πρόστιμα ανυποταξίας, αφού
σύμφωνα με τον προηγούμενο μνημονιακό νόμο το πρόστιμο δεν επιβάλλεται μία φορά,
αλλά ξανά και ξανά και μάλιστα με την απειλή κατάσχεσης των όποιων περιουσιακών
στοιχείων, αν δεν εξοφληθούν. Να τους δοθεί η δυνατότητα να εξαγοράσουν εξ’ ολοκλήρου
τη θητεία τους(έσοδα για το κράτος και ταυτόχρονα επανασύνδεση των νέων αυτών με την
Ελλάδα- επαναπατρισμός).
Άρθρο 13
Άδειες προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 22 σχόλια:
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σχετικά με την επέκταση του δικαιώματος χορήγησης άδειας
ανατροφής τέκνου σε περισσότερες κατηγορίες στρατιωτικών, ανεξάρτητα από το επάγγελμα
του/της συζύγου, όπως και στην πρόβλεψη γενικά όλες οι δικαιούμενες άδειες να
χορηγούνται υποχρεωτικά προς τα στελέχη, ανεξάρτητα από τις αυξημένες υπηρεσιακές τους
ανάγκες.
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Σχόλια σχετικά με τις ώρες απασχόλησης υπηρετούντων θητείας και συνυπηρέτησης
στελεχών, δεν σχετίζονται με τις σχολιαζόμενες διατάξεις.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 21:49
Προτείνεται να δοθεί η 9μηνη άδεια και στους στρατιωτικούς των οποίων η σύζυγος δεν
εργάζεται, όπως ισχύει στα σώματα ασφαλείας και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
Δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε ένας δημόσιος υπάλληλος τη
χρειάζεται περισσότερο από κάποιον στρατιωτικό, ο οποίος υπηρετεί μακριά από το σπίτι
του και δεν έχει καμία επιπλέον βοήθεια. Συν τοις άλλοις η εν λόγω διαφοροποίηση είναι
αντισυνταγματική.
Άρθρο 14
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 27 σχόλια:
Επικεντρώνονται στην αδικία που συνετελέσθη μεταξύ της ίδιας κατηγορίας στελεχών,
προερχομένων από σχολές Υπαξιωματικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και
στην ανάγκη αποκατάστασής της με ισότιμη αντιμετώπιση όλων των στελεχών.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 20:25
θα παρακαλούσα να εξεταστεί σοβαρά η άρση της αδικίας που έγινε στα στελέχη των ΑΣΣΥ
που εισήχθησαν στις παραγωγικές σχολές τα έτη 1988 και 1989 (τάξεων 1990 και 1991)
αφού με το Ν.3883/10 έμειναν εκτός (εκ παραδρομής θεωρώ) από το άρθρο 91 αυτού. Είναι
γνωστό και στην ιεραρχία ότι τα στελέχη αυτών των τάξεων θα αποστρατευτούν
αυτεπάγγελτα με την συμπλήρωση 35ετίας, παρόλο που σε διάφορες ερωτήσεις που έχουν
γίνει από βουλευτές η απάντηση του υπουργείου ήταν ότι μπορούν να παραμείνουν στο
στράτευμα και πλέον της 35ετίας (πρέπει να εννοούν με αναφορά κατόπιν εγκρίσεως από τον
υπουργό). Το κόστος γι’ αυτή την τροποποίηση είναι εξαιρετικά μικρό έως ανύπαρκτο, ώστε
να θεωρηθεί εμπόδιο. Αντιθέτως θα ήταν μια ηθική ανταμοιβή (αφού πλέον οικονομικές
απολαβές δεν περιμένουμε) για την προσφορά 26 και 27 χρόνων υπηρεσίας στην πατρίδα και
ένα κίνητρο για όσους (λίγους πλέον) έχουν παραμείνει στο στράτευμα να εξαντλήσουν την
35ετία και να προσφέρουν στους κλάδους τους με την εμπειρία και τις γνώσεις τους.
Προτείνεται λοιπόν η τροποποίηση της παραγράφου 2,του άρθρου 91 του Ν.3883/10 ως
εξής: «Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25)
έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του
ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219/Α’)». Ευχαριστώ, που μπόρεσα να υποβάλω την πρότασή μου.
Άρθρο 15
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 20 σχόλια:
Σχετίζονται κυρίως με την αναγκαιότητα πρόβλεψης στη διάταξη και όσων πάσχουν από
ανίατο νόσημα και όχι μόνο από δυσίατο. Επιπρόσθετα, διατυπώνονται επιφυλάξεις για την
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παραμονή των τριτέκνων στη φρουρά επιθυμίας τους και αντ’ αυτού προτείνεται να
λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση και όχι να απολαμβάνουν το αμετάθετο.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 09/06/2015 22:26
Νομίζω ότι στο σημείο που αναφέρεται: «(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι
πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με δυσίατο
νόσημα», πρέπει να προστεθεί και η λέξη «ανίατο», όπως ορθά προβλέπεται και για τα ίδια
τα στελέχη.
Σχόλια σχετικά με τον τρόπο που απαιτείται να μετατίθενται στελέχη με πάνω από 25 έτη
υπηρεσίας ή οι τρίτεκνοι – πολύτεκνοι υποχρεωτικά να μετατίθενται στην φρουρά
προτίμησής τους, ανεξαρτήτων μορίων, δεν σχετίζονται άμεσα με τις σχολιαζόμενες
διατάξεις και θα αποτελέσουν αντικείμενο γενικότερης εξέτασης, ενόψει αναθεώρησης του ν.
3883/2010.
Άρθρο 16
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 2 σχόλια και ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση
αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 22:05
Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς την επιμέλεια του αδερφού του με δικαστική απόφαση
και συγχρόνως να είναι και πατέρας-σύζυγος της δικής του φυσικής οικογένειας γιατί αφού
δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβαρύνεται ο/η σύζυγος με την φροντίδα του ΑΜΕΑ αδερφού
του συντρόφου του, στην ουσία ο επιμελών αδερφό ανάπηρο του οποίου οι γονείς δεν ζουν
και έχει δικαστική επιμέλεια θα πρέπει να παλεύει μόνος του για τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να
αντιμετωπίζεται με τις ίδιες διατάξεις που αφορούν τους στρατιωτικούς με ΑΜΕΑ συζύγους,
καθώς είναι μόνοι τους και αντιμετωπίζουν και οι δύο αυτές κατηγορίες την ίδια βαρύτητα.
Παρακαλώ όπως γίνει μέριμνα οι επιμελούντες αδερφό ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας άνω
του 65% και με δικαστική απόφαση να έχουν τις ίδιες διευκολύνσεις με τους στρατιωτικούς
που επιμελούνται ΑΜΕΑ σύζυγο, για τους παραπάνω κοινωνικούς λόγους. Να έχει το
δικαίωμα επιλογής ωραρίου και να μην μετατίθεται ούτε να αλλάζει επιστασία χωρίς την
έγγραφη συναίνεσή του. ΑΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΣ
ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
Άρθρο 17
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 2 σχόλια και ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση
αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 10:34
Πολύ σωστή και απαραίτητη η τοπολογία αυτή. Με τη νέα ρύθμιση θα έχει και στην πράξη
εφαρμογή το μειωμένο ωράριο. Τυγχάνει να έχω τέκνο με 67% αναπηρία. Με την παρούσα
ρύθμιση θα δικαιούμαι μειωμένου ωραρίου. Επισημάνεται δε ότι συνηθίζεται τα ποσοστά
αναπηρίας να είναι 67% και 80% σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των ΚΕΠΑ. Γεγονός που
μέχρι σήμερα καθιστούσε δικαιούχους του μειωμένου ωραρίου μόνο όσους είχαν τκενο με
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80% αναπηρία. Απαραίτητη και πολύ σωστή η ρύθμιση. Συγχαρητήρια στους
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που το εντόπισαν και το αλλάζουν!!!
Άρθρο 18
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 3 σχόλια και ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση
αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 13:55
Δικαιοπολιτικά και λόγω αναλογικής επικινδυνότητας «κατά τη διατεταγμένη υπηρεσία και
ένεκα αυτής», η προστασία της ρύθμισης πρέπει να ωφελήσει ταυτόχρονα και τα Σώματα
Ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά της Πολιτείας στους
αποβιώσαντες κάτω από όμοιες συνθήκες.
Άρθρο 19
Στρατιωτικές λέσχες Στρατού Ξηράς
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 10 σχόλια:
Υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός για τη διαφορετική αντιμετώπιση των Αξιωματικών από
τους Υπαξιωματικούς, δεδομένο ότι οι πρώτοι καθίστανται υποχρεωτικά μέλη των Λεσχών
και πληρώνουν εισφορά, ενώ οι άλλες κατηγορίες μόνο εφόσον το επιθυμούν.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 22:13
Για το άρθρο 19 (Στρατιωτικές Λέσχες), αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι
αντιμετωπίζονται ενιαία όλα τα Στελέχη του ΣΞ. Με την υπόψη πρόβλεψη όμως γίνεται το
αντίθετο και δεν συνάδει η πρόταση με την αιτιολόγηση διότι:
1. Οι Αξκοί-Ανθστές θα συνεχίζουν να πληρώνουν μηνιαίως από το μισθό τους την
προβλεπόμενη εισφορά (0,3% επί Βασικού Μισθού), δηλαδή είναι κορόιδα πάνε δεν πάνε
στις Λέσχες, αφού είναι υποχρεωτικά μέλη. 2.Οι Υπαξιωματικοί θα εγγράφονται στις Λέσχες
ως μέλη τους με αίτησή τους. Την εισφορά που πλέον δεν θα πληρώνουν ποιος θα την
επωμιστεί; Οι παροχές των Λεσχών θα μπορούν να είναι οι ίδιες;
Πρόταση: Όλοι να αντιμετωπίζονται το ίδιο είτε όλοι υποχρεωτικά μέλη, είτε όλοι
προαιρετικά και το ίδιο για όσους αποφασίζεται από τους έχοντες δικαίωμα να
εξυπηρετούνται στις Λέσχες να πληρώνουν την εισφορά που πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι.
Άρθρο 20
Ειδική άδεια αιρετών στρατιωτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 13 σχόλια:
Διαφαίνεται η θετική αποδοχή από τα στελέχη για το δικαίωμα που παρέχεται στους
υπαξιωματικούς που έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά
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υπάρχει και επιθυμία για επέκταση του ευεργετικού μέτρου και ως προς τις τοποθετήσεις του
πλησίον του τόπου όπου εκλέγονται.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 14:37
Κύριε Υπουργέ σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για το ενδιαφέρoν σας με σκοπό να
δώσετε λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τους αιρετούς στρατιωτικούς στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Για να τελειώσει όμως οριστικά το πρόβλημα των εκλεγμένων
ένστολων θα πρέπει να προστεθούν και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 93
και 1 και 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 & ν. 4071/2012, καθώς αν δεν δίνεται η
δυνατότητα να υπηρετεί κοντά στον τόπο εκλογής του με σκοπό να ασκεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τα καθήκοντά του , δεν θα έχει και κανένα νόημα η ειδική άδεια που θα
δικαιούται. Το παραπάνω δικαίωμα το έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και όσοι
υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας (αστυνομικοί – πυροσβέστες – λιμενικοί) πλην των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Σας ευχαριστώ πολύ.
Άρθρο 21
Γραφείο Στήριξης Οπλιτών
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 3 σχόλια και ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση
αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 15:00
Συγχαρητήρια για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Δεδομένης και της μεγάλης ανεργίας
των νέων που μαστίζει την χώρα μας, μήπως θα μπορούσε να ενταχθεί διάταξη που να
συνδέει την Θητεία με την αγορά εργασίας. Π.χ. θα μπορούσαν να ενταχθούν Προγράμματα
Επαγγελματικής Κατάρτισης για τους οπλίτες μέσω των κατά τόπους Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης (που υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις περιοχές)με στοιχειώδες μικρό κόστος (αμοιβή
εισηγητών κ.λ.π.), δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα των Εκπαιδευτικών αυτών Δομών
κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Άρθρο 22
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 7 σχόλια:
Υπάρχει έντονη αμφιβολία από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για το κατά πόσο
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί μεταθέσεων και
προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρείται ορθή η εφαρμογή της συγκεκριμένης προτεινόμενης
διάταξης.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 07:38
όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες και τα κριτήρια σχετικά με τις μεταθέσεις μονίμων
στελεχών, εκτός από την ταλαιπωρία των στελεχών, δεν έχουμε δει πειθαρχικές και ποινικές
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ευθύνες των χειριστών-διατσσόντων (τις μεταθέσεις) αλλά και των αρμοδίων συμβουλίων
μεταθέσεων. αντίθετα αν το στέλεχος, παρά την ταλαιπωρία, κινηθεί νομικά, προσφεύγει στα
διοικητικά δικαστήρια κατά της υπηρεσίας. από που συγκεκριμένα (νόμος, υα κτλ)
προκύπτει πως πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες υπάρχουν και πως συγκεκριμένα τα στελέχη
που θίγονται μπορούν να κινηθούν εναντίον των χειριστών-διατασσόντων (τις μεταθέσεις)
αλλά και τα αρμόδια συμβούλια μεταθέσεων και να ζητήσουν πειθαρχικές και ποινικές
ευθύνες τους;
Άρθρο 23
Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 38 σχόλια:
Σαφώς κρίνεται ως θετική η συγκεκριμένη διάταξη, καθόσον δίδεται για πρώτη φορά η
δυνατότητα σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετέχει σε προγράμματα
σπουδών διαφόρων βαθμίδων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι γνώσεις τους από την
υπηρεσία. Θεωρείται επιβεβλημένη η εφαρμογή της διάταξης από το τρέχον έτος, καθόσον
τρέχουν ήδη προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για συμμετοχή σε προγράμματα
σπουδών.
Σχόλια σχετικά με τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου και την ιεραρχική εξέλιξη των
στελεχών, όπως και με τη δυνατότητα μετάταξης των υπαξιωματικών στο σώμα των
αξιωματικών, δεν σχετίζονται με τις σχολιαζόμενες διατάξεις.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
8 Ιουνίου 2015, 22:55 | Σταύρος
Η δυνατότητα απόκτησης κύριων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών είναι
κάτι πολύ σημαντικό για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τι γίνεται όμως με το
εκπαιδευτικό έτος 2015-16; Τι θα γίνει με το προσωπικό που είναι ήδη ώριμο για την
απόκτηση των εν λόγω τίτλων για το παρόν εκπαιδευτικό έτος; Καλό θα ήταν να
επανεξεταστεί η έναρξη ισχύος του νόμου.
Άρθρο 24
Ειδικές Κατηγορίες Εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 3 σχόλια. Δεν παρατίθεται κάποιο σχόλιο,
καθόσον δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
Άρθρο 25
Επιλαχόντες ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 7 σχόλια:
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Κρίνεται ως ένα ευεργετικό μέτρο, δεδομένο ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των Ενόπλων
Δυνάμεων και της άμεσης συνάφειας που υπάρχει με τις επιχειρησιακές ανάγκες, απαιτείται
η πλήρης στελέχωση των στρατιωτικών σχολών κατ’ έτος.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 09/06/2015 21:51
επιτέλους κάτι σωστό που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια
Άρθρο 26
Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών ως Αποφοίτων
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 12 σχόλια:
Επικεντρώνονται κυρίως στην τριετή φοίτηση στις Σχολές Υπαξιωματικών, χωρίς όμως αυτό
να συνεπάγεται την αναβάθμιση των αποφοίτων των σχολών αυτών ως αποφοίτων ανωτάτων
σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, επικροτείται η διάταξη, καθόσον
συμπεριέλαβε και έπαψε να κάνει διαχωρισμό μεταξύ των δύο κατηγοριών των
υπαξιωματικών.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 12:00
Σύμφωνα με το νέο εναρμονισμένο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και τα Δ.ΙΕΚ
ανήκουν στο επίπεδο 5 δηλαδή εξ αυτού Ανώτερα Ινστιτούτα. Απονέμει μια δίκαιη
νομοθετική ρύθμιση.
Άρθρο 27
Βαθμολογία Σχολών και Σχολείων Ενόπλων Δυνάμεων
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 21 σχόλια:
Υπάρχει προβληματισμός για το διαχωρισμό της βαθμολογίας των Σχολών των Ενόπλων
Δυνάμεων με τις αντίστοιχες Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, θεωρείται
αναγκαία η τροποποίησή της συγκεκριμένης διάταξης, διευρύνοντας τη βαθμολογία «λίαν
καλώς», καθόσον οι απόφοιτοι της ΣΔΙΕΠ με επίδοση «καλώς» αντί για «λίαν καλώς»
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σταδιοδρομικής εξέλιξης.
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 11/06/2015 11:20
Έχει γίνει ο Αξκος βαθμοθηρικός με ακατάσχετη παπαγαλία προκειμένου να πιάσει το 17,
για να μπορέσει να εξελιχθεί. Είναι μια διαδικασία άγχους τρομερής πίεσης και πανικού για
όλους τους Φοιτητές της ΣΔΙΕΠ, οπού άνθρωποι 35-40 χρονών ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ παπαγαλίζουν ολόκληρα κείμενα, ξενυχτούν και
αγωνιούν για να πιάσουν το ΒΑΘΜΟ 17. Με το φόβο του διαγωνίσματος σαν παιδιά που
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δίνουν πανελλαδικές μήπως έχουν κάποια αποτυχία και δεν βγει ο μέσος όρος. Τα σχολεία
πρέπει να είναι πηγές γνώσης και προβληματισμού και όχι αγώνας δρόμου για το 17.
Άρθρο 28
Εκπαίδευση Μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων σε
προγράμματα επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Για το συγκεκριμένο άρθρο δεν διατυπώθηκαν σχόλια.
Άρθρο 29
Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 4 σχόλια:
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 19:41
Προτείνω στο παρόν άρθρο να ενταχθούν και διακεκριμένοι αθλητές υπαξιωματικοί οι
οποίοι έχουν διοριστεί στις Ε.Δ με τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 με τις ίδιες διαδικασίες
(μετάλλιο) και οι οποίοι δεν ακολουθούν την ειδικότητα όπως και οι αθλητές αξιωματικοί
(Ολυμπιονίκες) Με αυτόν τον τρόπο η υπηρεσία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τους
υπαξιωματικούς αυτούς ως προπονητές - εκπαιδευτές στις παραγωγικές σχολές και κάθε
είδους στρατιωτική εκπαίδευση.
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 7 σχόλια:
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 09/06/2015 21:45
Το άρθρο 30 του παρόντος νομοθετήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια παράγραφο,
στην οποία να αναφέρεται ότι ημερομηνία ισχύος του άρθρου 27 που αφορά την αλλαγή της
κλίμακας της βαθμολογίας εκπαίδευσης Σχολών και σχολείων ορίζεται αναδρομικά η
ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3883/2010 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Άρθρο 31
Καταργούμενες Διατάξεις
Για το συγκεκριμένο άρθρο διατυπώθηκαν 5 σχόλια:
Ενδεικτικά ακολουθεί η παράθεση αυτούσιου σχολίου:
Υποβλήθηκε 10/06/2015 10:59
Συμφωνώ απόλυτα με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. Άλλωστε ο ίδιος,
όντας υπάλληλος της αρμοδίας Δνσης του ΓΕΣ (πρώην ΔΣΠ) δημιούργησα το σύστημα
τοποθετήσεων - μεταθέσεων - αποσπάσεων οπλιτών με τα μόρια (υπάρχει σχετική επιτελική
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μελέτη, την οποία παρουσίασα στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του ΥΠΕΘΑ & στην
εκπομπή «ΑΡΕΤΗ & ΤΟΛΜΗ») και πολλά υπηρεσιακά και ατομικά κριτήρια εμπεριέχονται
στον υπό διαβούλευση νόμο. Διαβάζοντας λοιπόν το νομοσχέδιο αισθάνθηκα, σε ότι με
αφορά, υπερηφάνεια και επιθυμώ βεβαίως να εξάρω τη συνδρομή άξιων αξκών στη
δημιουργία της τότε Υπ. Απόφασης, όπως είναι οι Μπουρδανιώτης, Βρούτσης, Τόσκας,
κ.λ.π. Συγχαρητήρια στο ΥΠΕΘΑ που θέτει πλέον για πρώτη φορά το σύστημα μεταθέσεων
κάτω από τη διαδικασία που προβλέπει Νόμος, ώστε να είναι απολύτως δεσμευτικός για
όλους.
Άρθρο 32
Έναρξη Ισχύος
Για το συγκεκριμένο άρθρο δεν διατυπώθηκαν σχόλια.

