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Υπόμνημα  

Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)  

Προς τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής 'Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ 

Ακρόαση Φορέων της 1/2/23 σχετικά με σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο : «Μέριμνα 

υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των 

Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» 

Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι η ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής 'Άμυνας και 

Εξωτερικών Υποθέσεων για τις θέσεις του ΕΣΜΑ σχετικά με το προς συζήτηση σχέδιο νόμου του 

ΥΠΕΘΑ.  

Σημειώνεται μέλη του ΕΣΜΑ είναι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Μηχανικοί Αξιωματικοί της 

Πολεμικής Αεροπορίας, απόφοιτοι της κατεύθυνσης Μηχανικών του Τμήματος Αεροπορικών Επιστήμων 

της Σχολής Ικάρων (τέως Τμήμα Μηχανικών), γνωστή στο ευρύτερο κοινό ως Σ.Μ.Α.  

Θα αναφερθούμε αρχικά σε παρατηρήσεις μας σε συγκεκριμένα άρθρα του σχεδίου νόμου 

καθώς και στην προτεινόμενη από τον ΕΣΜΑ τροπολογία στο παρόν νομοσχέδιο για την άρση της 

διαχρονικής ανισότητας που αφορά τους Αξιωματικούς Μηχανικούς αποφοίτους Σ.Μ.Α. της Πολεμικής 

Αεροπορίας, σχετικά με το προβάδισμα αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων.  

Με τα άρθρα 15 και 16 συνδυαστικά ορίζονται κρατήσεων έως 1% από τις συντάξιμες αποδοχές 

των αποστράτων της ΠΑ υπέρ ΝΙΜΤΣ πέραν της ήδη υπάρχουσας εισφοράς 6%, όπως έχει όλος ο 

δημόσιος τομέας, χωρίς να καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 3818/1958, με το οποίο 

παρακρατείτε το 3% από το αποδιδόμενο μέρισμα.  

Επί αυτού ο Σύλλογός μας προτείνει όπως καταργηθούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ για τους 

απόστρατους της ΠΑ (μερισματούχους ΜΤΑ), όπως καταργήθηκαν για τους εν ενεργεία συναδέλφους 

τους με το νόμο 3943/2011, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση όλων των μερισματούχων 

αποστράτων σε αυτό, δεδομένου ότι τα νοσήλια καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ, όπως καλύπτονται και 

για τους χιλιάδες πολίτες που επισκέπτονται το ΝΙΜΤΣ, χωρίς να αποδίδουν καμία επί πλέον εισφορά, 

ή εάν τούτο είναι τεκμηριωμένα μη εφικτό, όπως ρυθμιστούν οι εισφορές υπέρ ΝΙΜΙΤΣ με τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε να είναι ίδιες, ισοβαρείς και αναλογικές, για όλους τους δικαιούχους και αποστράτους με 

δικαίωμα επιλογής συμμετοχής 

Με το άρθρο 35 του  σχεδίου νόμου ρυθμίζεται το θέμα της κατάργησης των 

αντισυνταγματικών κρατήσεων του νόμου 4093/2012, αλλά δεν προβλέπεται η αναδρομικότητα της 

κατάργησης σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις επανειλημμένες 
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δημόσιες δεσμεύσεις του κ ΥΕΘΑ από βήματος της Βουλής για αναδρομικότητα από 1/1/21, και 

ορίζεται από 1/1/22. 

Επειδή η απόδοση αναδρομικών εκ των ΜΤ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 

απαιτούμενα κονδύλια δύνανται να αποδοθούν από τα ΜΤ προτείνουμε όπως η αναδρομικότητα των 

κρατήσεων του ν.4093/2012  εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ που αναφέρονται στην ανάλυση 

συνεπειών της ρύθμισης.  

Σχετικά με το θέμα της προτεινόμενης τροπολογίας επισημαίνουμε ότι, ενώ το υπό συζήτηση 

νομοσχέδιο τιτλοφορείται «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, 

εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες 

διατάξεις», με μεγάλη απογοήτευση παρατηρούμε να αγνοείται, το χρόνιο αίτημά μας για 

«εξορθολογισμό» και τακτοποίηση του θέματος προβαδίσματος στην αρχαιότητα των Αξιωματικών 

αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (ΣΙ).  

Οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ (απόφοιτοι της Σ.Μ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ισχύοντος Νόμου 3883/2010, καθίστανται νεότεροι, μεταξύ όλων των ομοιόβαθμων Αξιωματικών 

αποφοίτων ΑΣΕΙ των Όπλων του ΣΞ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ, 

ανεξάρτητα των ετών υπηρεσίας, του χρόνου κτήσης του βαθμού και του χρόνου αποφοίτησης από το 

αντίστοιχο ΑΣΕΙ.  

Γνωρίζεται ότι, ο καθορισμός της αρχαιότητας μεταξύ των Αξιωματικών της ιδίας προέλευσης 

από την ειδικότητα, και όχι από τον χρόνο κτήσης του βαθμού, αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία και δεν 

τυγχάνει ουδεμίας τεκμηριωμένης επιστημονικά και επιχειρησιακά λογικής.  

Ως γνωστόν, η Υποστήριξη στην ΠΑ, εκφράζεται από τους Μηχανικούς οι οποίοι σε επίπεδο 

Μονάδων και Επιτελείων καταλαμβάνουν τις κύριες θέσεις και όλες τις ηγετικές θέσεις ευθύνης, της εν 

λόγω αρμοδιότητας. Οι Μηχανικοί της ΠΑ αποτελούν τη μοναδική ειδικότητα εκτός αυτής των 

Ιπταμένων, που στην εξέλιξη της καριέρας τους, καθίστανται υπεύθυνοι για τομείς πολύ ευρύτερους 

της αρχικής τους εκπαίδευσης. Η «απαξίωση» λοιπόν των Μηχανικών της ΠΑ, μέσω των εν ισχύ 

προβλέψεων περί της αρχαιότητας, οδηγεί στην απαξίωση της Υποστήριξης, καθώς αυτή (η 

υποστήριξη), δεν έχει ισχυρή φωνή στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό, σταδιακά οδηγεί σε μια όλο και 

πιο «απαρχαιωμένη» και λιγότερο ανταγωνιστική ΠΑ. Ο τομέας άλλωστε της Υποστήριξης (και 

συνακόλουθα της Έρευνας και Τεχνολογίας), είναι αυτός στον οποίο επενδύουν όλες οι σύγχρονες 
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Ένοπλες Δυνάμεις, και είναι αυτός που αναβάθμισε το επίπεδο της απειλής που εξ’ ανατολών 

υφιστάμεθα. 

Σε διακλαδικό δε επίπεδο, ομοίως στον τομέα της Υποστήριξης των Επιχειρήσεων, η ΠΑ είναι 

το μόνο όπλο που δεν διαθέτει Αξιωματικούς στον τομέα με «προβάδισμα αρχαιότητας» και συνεπώς 

έχει μειωμένο ειδικό βάρος στη διοίκηση του τομέα, μειώνοντας τη δυνατότητα επηρεασμού των 

όποιων αποφάσεων.  

Συνεπώς, η διευθέτηση και εξορθολογισμός του θέματος του προβαδίσματος όσον αφορά την 

αρχαιότητα των Μηχανικών αποφοίτων της ΣΙ, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της δομής 

διοίκησης της ΠΑ, θα αναβαθμίσει  τη  λειτουργία της καθώς και των ΕΔ εν γένει, ενώ δεν επηρεάζεται 

καθ  ́οιονδήποτε τρόπο η επιχειρησιακή διοίκηση Μονάδων και Μειζόνων Σχηματισμών, όπως άλλωστε 

δεν επηρεάζεται η επιχειρησιακή λειτουργία του ΠΝ, των συμμαχικών Δυνάμεων αλλά και ΕΔ που 

διεθνώς και καθολικά, εφαρμόζουν την αντίστοιχη πρόβλεψη. Επίσης, αποκαθιστά το αίσθημα δικαίου, 

δημιουργώντας κίνητρα για τους Αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, ανατρέποντας το κλίμα της 

απογοήτευσης που αντανακλάται στη σωρεία παραιτήσεων Αξιωματικών Μηχανικών όλων των 

βαθμών (ιδιαίτερα το τρέχον έτος - σε αριθμό πολύ μεγαλύτερο των αντίστοιχων εισακτέων στη ΣΙ).  

Ο ΕΣΜΑ, έχει αναδείξει και προβάλει το θέμα πολλάκις, με τοποθετήσεις του στην Επιτροπή 

Άμυνας της ΒτΕ το 2016 και 1217 (πρακτικά 12/7/2016 και 4/10/2017 αντίστοιχα), με επιστολές του 

τόσο στην ηγεσία της ΠΑ όσο και στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, και προσφάτως και της Κυβέρνησης. Έχει 

επιχειρηματολογήσει επαρκώς και με πληρότητα επ’ αυτού, χωρίς ουδέποτε να λάβει κάποια επίσημη 

απάντηση που τεκμηριωμένα να εξηγεί τον λόγο αυτής της παγκόσμιας πρωτοτυπίας. Σημειώνουμε ότι 

αυτό το θέμα, για τους αντίστοιχους Αξιωματικούς Μηχανικούς τόσο του ΣΞ όσο και του ΠΝ, έχει 

τακτοποιηθεί. 

Θεωρούμε και προτείνουμε, ότι στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» που πραγματεύεται το υπό 

συζήτηση σχέδιο νόμου, θα μπορούσαν και πρέπει να συμπεριληφθούν, τροποποιήσεις των άρθρων 36 

και 23 του ν.3883/2010 που φαίνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». 

Τέλος θα αναφερθούμε σε μία ακόμη «πρωτοτυπία» η οποία αφορά στα επαγγελματικά 

δικαιώματα των μηχανικών και έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο «εργοδότης», εν προκειμένω η 

Πολεμική Αεροπορία, να κρατάει ενέχυρο το πτυχίο του εργαζόμενου. Δηλαδή ο εκάστοτε αξιωματικός 

έχει όλα τα δικαιώματα εν’ όσο βρίσκεται εν ενεργεία (είναι και εργάζεται με όλα τα δικαιώματα του 

αεροναυπηγού μηχανικού, του ηλεκτρονικού μηχανικού και του πολιτικού μηχανικού) και όταν η 

εργασιακή σχέση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, παραίτηση) τότε παύει η 
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αναγνώριση οποιασδήποτε επιστημονικής ιδιότητας, χάνονται ξαφνικά όλα τα επαγγελματικά 

δικαιώματα. Η επιχειρηματολογία που προβάλλεται έχει να κάνει με τα έτη σπουδών. Λέγεται ότι η 

σχολή των μηχανικών της ΠΑ είναι τετραετής ενώ θα έπρεπε να είναι πενταετής. Αποκρύπτεται ή αν 

θέλετε παραβλέπεται το γεγονός ότι η πυκνότητα και οι ώρες των μαθημάτων είναι ίσες ή/και 

περισσότερες από αυτές των Πολυτεχνικών σχολών. Μια απλή σύγκριση θα μπορούσε ν’ αποδείξει του 

λόγου του αληθές. 

Η διαχρονική αυτή αντίφαση επαγγελματικής επάρκειας πριν και μετά την διακοπή της σχέσης 

εργασίας με την ΠΑ, φαίνεται ότι δεν έχει καμία ισχύ για πληθώρα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εκτός 

Ελλάδος, τα οποία αναγνωρίζουν τους τίτλους σπουδών με βάση τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας 

και εργαστηρίων των μαθημάτων και την σχετική βαθμολογία ενώ αντίστοιχοι επαγγελματικοί φορείς / 

επιμελητήρια αποδέχονται ως μέλη τους αποφοίτους της ΣΜΑ και τους αποδίδουν άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκόσμια. Ο ίδιος Μηχανικός που δεν τον εγγράφει το 

ΤΕΕ ως μέλος του, έρχεται και εργάζεται και υπογράφει μελέτες και έργα με άδεια από άλλα 

Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια. 

Ο ίδιος μηχανικός που υπογράφει την αξιοπλοΐα των πτητικών μέσων της ΠΑ, τα έργα 

επικοινωνιών, τα έργα υποδομής, την ασφαλή και επιχειρησιακή λειτουργία των «πάντων» που 

εμπίπτουν στο γνωστικό του αντικείμενο, αδυνατεί να έχει αναγνώριση πτυχίου και επαγγελματικών 

δικαιωμάτων στην Πατρίδα του, εάν για οποιονδήποτε λόγο βρεθεί εκτός ΠΑ. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και για αυτό το θέμα θεωρούμε και προτείνουμε να 

συμπεριληφθούν δύο τροποποιήσεις: 

Α. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 99/2018 (Α  ́187), 

Β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α  ́430)  

όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».    

                                                                                            Για το ΔΣ του ΕΣΜΑ 

                         Βασίλειος Υφαντής  
                                           Ταξίαρχος (ΜΑ) ε.α. 

                        

                       Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΜΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 36 και 23 ΤΟΥ Ν.3883/2010 

Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20  του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ 

ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπταμένων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ 

Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, πλην Ιπταμένων και 

Μηχανικών και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους. 

13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού: 

 α.  Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι και 

Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών 

Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ. 

 β.  Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των 

ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος 

Αξιωματικοί. 

14.  Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην 

Ιπταμένων, και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων 

τους που δεν προέρχονται από αυτά. 

15.  Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ 

καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά 

την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και 

Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους και Μηχανικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς 

Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών. 

20.  Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων 

Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και 

Μηχανικών και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη 

σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.» 

Η δε παράγραφος γ (2) του άρθρου 23, του ίδιου νόμου, ως ακολούθως: 

«(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέση 

που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ και εφόσον προβλέπεται από τους Πίνακες 

Οργάνωσης – Υλικού (ΠΟΥ)» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ του Π.Δ. 99/2018 (Α  ́187) και  

Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (Α  ́430) 

 

Στο ΠΔ 99/2018 προστίθεται νέο άρθρο ως εξής: 

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 99/2018 (Α  ́ 187), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

Άρθρο.... 

«1.  Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, 

επιτρέπεται μόνο: 

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών 

σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή των Μηχανικών της Σχολής Ικάρων ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης 

της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80)». 

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 (Α  ́ 430), όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της Χώρας, πτυχιούχοι μηχανικοί της 

Σχολής Ικάρων και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης του 

επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. και χωρίς την ελληνική 

ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ». 
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