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15 Φεβρουαρίου 2021 

 

Αρχαιότητα των Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ  
μεταξύ ομοιόβαθμων, σε Κλαδικό και Διακλαδικό επίπεδο 

 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Σκοπός του παρόντος είναι η καταγραφή και τεκμηρίωση των θέσεων των Μη-
χανικών αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) προκείμε-
νού να αποκατασταθεί το διαχρονικό ηθικό αλλά και λειτουργικό θέμα της αρχαιότη-
τας μεταξύ των ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο. 
 
 Το παρόν είναι χωρισμένο σε επί μέρους ενότητες ώστε να καθίσταται ευχερής 
η άντληση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετιζόμενων με το θέμα, το ρόλο 
των Μηχανικών στις τάξεις της ΠΑ καθώς και τη πρότασή μας για νομοθετική ρύθμιση 
του θέματος..   
 
ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΘΕΜΑΤΟΣ  
 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Ευάγγε-
λος Αβέρωφ. Στο Πολεμικό Ναυτικό υπήρχε ένα οξύ και βαρύ κλίμα στους Αξιωματι-
κούς Μηχανικούς. Διεκδικούσαν την επίλυση του θέματος της αρχαιότητας σε σχέση 
με του Μαχίμους. Ο υπουργός με ευκολομάχητα επιχειρήματα απέρριψε το δίκαιο 
αίτημά τους ‘Μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών οι Μάχιμοι είναι Αρχαιότεροι των Μη-
χανικών της ιδίας τάξεως, αλλά ποτέ εκείνων των προηγούμενων τάξεων΄. Περισσό-
τερο από 200 Μηχανικοί Αξιωματικοί, μαζί με τις οικογένειές τους, συνάχθηκαν στο 
Παναθηναϊκό στάδιο, και εμήνυσαν στον υπουργό ότι : « ήεπιλύει το δίκαιο αίτημά 
τους ή δεν αποχωρούν από το στάδιο». Το θέμα επιλύθηκε άμεσα για τους Μη-
χανικούς του ΠΝ, αλλά όχι βέβαια, ως είναι ευνόητο, για τους Μηχανικούς της 
ΠΑ και στα κατοπινά χρόνια για τους Ελεγκτές Αεράμυνας. 

 
Στη συνέχεια, όπως ήταν φυσικό, το 1980, το πρόβλημα της αρχαιότητας με-

ταξύ των Μαχίμων των ΕΔ και των Μηχανικών Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας έγινε ιδιαίτερα οξύ. Το κλίμα της εποχής μαζί με τα συνθήματα και τις υποσχέσεις 
του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου ξεσήκωσαν 
τους μηχανικούς της ΠΑ για τη διεκδίκηση πολλών από τα δίκαια αιτήματά τους. 

 
Ο, τότε, αρχηγός του ΓΕΑ Πτχος (Ι) Δ. Παπαγεωργίου μαζί με τον Αρχαιότερο 

Μηχανικό Υπτχο (Μ) Αχτίδα συγκρότησαν τριμελή επιτροπή με σκοπό να καταγρά-
ψουν τα προβλήματα των μηχανικών και να υποβάλουν σχετική έκθεση.  

 
Αναφορικά με το θέμα της αρχαιότητας η πρόταση ήταν: οι Αξιωματικοί Ιπτά-

μενοι είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών 
(primus inter pares) που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί. Τόσο οι αξιω-
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ματικοί Ιπτάμενοι όσο και οι Μηχανικοί είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους ανε-
ξαρτήτως του έτους ονομασίας των ως αξιωματικοί. Ωστόσο, έγινε η πολιτική αλλαγή 
του 1981 και η πρόταση δεν προχώρησε. 

 
Το πρόβλημα της αρχαιότητας επανήλθε το 1985, με τότε ΥΕΘΑ Ι. Χαραλα-

μπόπουλο, ΑΓΕΕΘΑ Πτχο (Ι) Ν. Κουρή, ΑΓΕΑ Απτχο (Ι) Δ. Αποστολάκη, ΑΓΕΣ Αν-
στγο Ε. Πενθερουδάκη  και ΑΓΕΝ Ανχο Ν. Βασιλικόπουλο. Το θέμα χειρίστηκε ο Σχης 
Χ. Φράγκου, ο τότε διευθυντής του υπουργικού γραφείου. Τόσο ο ΥΕΘΑ, όσο και ο 
Δντής του (όντες, οι ίδιοι, μηχανικοί του Τεχνικού Σώματος) καθώς, και οι τρεις  Αρ-
χηγοί των κλάδων τάχθηκαν, υπέρ της άρσης της διαχρονικής αδικίας των Μαχίμων 
των ΕΔ και μηχανικών αξιωματικών της ΠΑ. Ωστόσο, ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, αντέ-
δρασε κάθετα, επικαλούμενος  δήθεν οργανωτικά και ηθικά προβλήματα κλπ, και το 
θέμα της αρχαιότητας έμεινε στα συρτάρια. 

 
Το θέμα του προβλήματος της αρχαιότητας επανήλθε στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, από την τότε ηγεσία της ΠΑ με εισηγητή τον Διευθυντή  Γ  Κλάδου  του ΓΕΑ 
Υπχο (Μ) Εμμανουήλ Κελαϊδή. Ωστόσο, λίγο πρίν μια δίκαιη λύση, παρασύρθηκε από 
τις εκλογές του 1993 και ξαναμπήκε στα συρτάρια. 

 
Το 1994 ο τότε Διευθυντής Γ’ Κλάδου  της ΔΑΥ Ταξχος (Μ) Γεώργιος Γούλιος 

υποβάλλει αίτηση αποστρατείας (12 Απριλίου 1994) και ταυτόχρονα με συνημμένη 
σε αυτή αναφορά του επεξηγεί τους λόγους που τον ώθησαν στην πράξη του αυτή 
και θίγει ανάμεσα των άλλων το θέμα της αρχαιότητας των Μηχανικών μεταξύ ομοι-
όβαθμων και εισηγείται την επίλυση του θέματος με το υπό σύνταξη τότε σχέδιο νό-
μου (2439/96)  που θα αντικαταστούμε τον ισχύοντα τότε νόμο 178/1969, εισήγηση 
που τελικά δεν υλοποιήθηκε. 

 
Τον Σεπτέμβριο του 1996 ψηφίζεται από την Βουλή των Ελλήνων ο νόμος 

2439/1996 σε αντικατάσταση του Νομοθετικού Διατάγματος 178/1969 περι «Ιεραρ-
χίας και Εξέλιξης των Μονίμων Αξιωματικών των ΕΔ», χωρίς να συμπεριληφθεί διά-
ταξη που να ρυθμίζει το θέμα της αρχαιότητας των Αξκων Μηχανικών της ΠΑ. 

 
Τον Ιανουάριο του 2004 συγκροτήθηκε επιτροπή από τον τότε Διευθυντής Γ’ 

Κλάδου  ΓΕΑ Υπτχο (Μ) Γ. Μπασούλη με σκοπό την εκπόνηση μελέτης οροφής και 
εξέλιξης των Μηχανικών της ΠΑ. Η μελέτη υποβλήθηκε τον Μάιο του 2004 και μεταξύ 
των εισηγήσεων συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση του ισχύοντος τότε νόμου 
2439/96 για εναρμονισμό της ιεραρχικής εξέλιξης των Αξκων Μηχανικών με την αντί-
στοιχη εξέλιξη των αξιωματικών του ΠΝ. Η υλοποίηση των εισηγήσεων της μελέτης 
ανατέθηκε στους συναρμόδιους Δ και Β κλάδο ΓΕΑ. 

 
Την άνοιξη του 2007 συγκροτήθηκε διακλαδική επιτροπή για την αναμόρφωση 

του νόμου 2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνά-
μεων και άλλες διατάξεις» υπό τη προεδρεία του τότε Διοικητή ΔΑΥ Υπτχου (Ι) Κοσμά 
Βούρη, η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της το 2008 και υπέβαλλε το σχέδιο νόμου 
στο ΓΕΕΘΑ.  Στο υπάρχον σχέδιο νόμου είχαν συμπεριληφθεί οι διατάξεις που απο-
καθιστούσαν τις χρόνιες αδικίες των Μηχανικών.  

 
Στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή την 1 Σεπτεμβρίου 

2010, προβλεπόταν στο άρθρο 36. (Ιεραρχία και Αρχαιότητα) ότι γενικά  η αρχαιότητα 
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μεταξύ αξιωματικών του ίδιου βαθμού προσδιορίζεται από την ημερομηνία (ή έτος σε 
ορισμένες άλλες περιπτώσεις) κτήσης του βαθμού. Η ρύθμιση αυτή συμβαδίζει εν 
γένει με τα προβλεπόμενα σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις των σύγχρονων χωρών κα-
θώς και με τον προσδιορισμό της σχέσης αρχαιότητας μεταξύ των ομοιόβαθμων δια-
φορετικών χωρών εντός της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ), συνεπώς κρίνεται επιτυχής. Το υ-
πόψη Σχέδιο Νόμου είχε αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Βουλής και του ΥΠΕΘΑ 
και φυσικά είχε επεξεργασθεί από πληθώρα Επιτροπών, Νομικών, ΣΑΓΕ κλπ. 

 
Την 7-9-2010, λίγο πριν την  συζήτηση του Σχεδίου Νόμου στην ολομέλεια της 

Βουλής (θερινά τμήματα) και κατά τη συζήτηση στη Διαρκή επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων και Άμυνας ένας εκ των εισηγητών της πλειοψηφίας για το Σχέδιο Νόμου, 
ο Βουλευτής Καβάλας κ. Σάββας Εμινίδης (υπάρχει το σχετικό video της συνεδρίασης 
στην ιστοσελίδα της ΒτΕ) παρεμβαίνει και προτείνει στον Υπουργό τροποποίηση του 
άρθρου 36 (χωρίς κατάθεση σχετικής τροπολογίας) αιτιολογώντας «ότι υπήρξαν διά-
φορα θέματα από τους μάχιμους Αξκους και για να αποφύγουμε δυσλειτουργία κατά 
τη στελέχωση των διοικήσεων των μάχιμων μονάδων» (βιντεοσκοπημένη συνεδρί-
αση της διαρκούς επιτροπής εθνικής άμυνας και εξωτερικών στην ιστοσελίδα της 
ΒτΕ), επαναφέροντας ουσιαστικά τα ισχύοντα στο νόμο 2439/1996, διαβάζοντας από 
έντυπο πολύ ασθενή και συντεχνιακά επιχειρήματα. Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε πλή-
ρης ανατροπή μιας σοβαρής τεκμηριωμένης πρότασης που είχε εγκριθεί και 
από το ΣΑΓΕ.  

 
Η πράξη αυτή και η ακύρωση με μια προφορική πρόταση προσπάθειας ετών 

που είχε γίνει αποδεκτή από τις τότε Ηγεσίες, δημιούργησε εκ νέου τεταμένη ένταση 
και οι Μηχανικοί της ΠΑ θεώρησαν εαυτούς εμπαιζόμενους και προσβεβλημένους 
από την παρασκηνιακή μεθόδευση για άρνηση για ακόμα μια φορά του δίκαιου αιτή-
ματός τους. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του ιδίου έτους για 
τον εορτασμό των 30 χρόνων του ΕΣΜΑ και των 60 ετών από ίδρυσης της ΣΜΑ υπό 
την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ, ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος υπο-
σχέθηκε εκ νέου την διευθέτηση του θέματος, πιθανόν για εκτόνωση της κατάστασης. 

 
Η προσπάθεια συνεχίσθηκε και τελικά για πρώτη φορά η φωνή των Μηχανι-

κών της ΣΜΑ ακούστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, την, 12 Ιουλίου 2016, κατά την 
συζήτηση νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, όπου ο  ΥΕΘΑ αναγνώρισε το δίκαιο του αιτή-
ματος και δεσμεύτηκε για την επανεξέταση  του θέματος. (πρακτικό 12/7/16 περιόδου 
ΙΖ Σύνοδος Α της διαρκούς επιτροπής εθνικής άμυνας και εξωτερικών).  

 
Τον Οκτώβρη του 2016 κατόπιν σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη ΒτΕ 

(65/4-10-16) σχετικά με το θέμα ο τότε ΥΕΘΑ με τη Φ.900α/950/15154/24-10-16/Υ-
ΠΕΘΑ/ΓΡ. ΝΟΜΟΘ.ΠΡΩΤΟΒ/ΤΜ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ, απάντησε ότι «Το θέμα της αρ-
χαιότητας των Αξκων Μηχανικών προέλευσης ΣΙ επανεξετάζεται υπό τον επι-
τελικό συντονισμό του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το ΓΕΑ λαμβανομένου υπόψη 
των ιδιαιτεροτήτων που υφίστανται στη ΠΑ, αλλά και των λειτουργικών προ-
βλημάτων που προκύπτουν ανά χρονικό διάστημα». 

 
Στις 4 Οκτωβρίου 2017, έγινε και πάλι παρουσίαση  του θέματος στη Βουλή 

των Ελλήνων. Τη δίκαιη διαχρονικά ανάγκη και απαίτηση για τροποποίηση του νόμου 
ώστε να έχουν προβάδισμα αρχαιότητας και οι Μηχανικοί της ΠΑ έναντι των υπολοί-
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πων ειδικοτήτων της κατηγορίας «Σωμάτων», όπως ακριβώς ισχύει για τους Μηχα-
νικούς του ΣΞ και του ΠΝ, υπεστήριξε επιχειρηματολογώντας  ο Πρόεδρος του Επι-
στημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ)  Απτχος (Μ) εα Ιωάννης Κού-
τρας, ενώ και ο Προέδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) Απτχος 
(Ι) ε.α. Ευάγγελος Γεωργούσης στήριξε την πρόταση του ΕΣΜΑ και πρόβαλλε και το 
θέμα των ΕΑ, αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα στη στελέχωση της Πολεμικής 
Αεροπορίας σε Μονάδες και Επιτελεία  (πρακτικό 4/10/17 περιόδου ΙΖ Σύνοδος Γ΄ 
της διαρκούς επιτροπής εθνικής άμυνας και εξωτερικών).  

 
Στη δευτερολογία του ο κ. ΑΝΥΕΘΑ τοποθετήθηκε θετικά,   θεώρησε  το αίτημά 

εύλογο, και δεσμεύθηκε να το επανεξετάσει, καταλήγοντας, λέγοντας ότι «θα το λύ-
σουμε και με την δική σας συμμετοχή (Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών 
Αεροπορίας, ΕΣΜΑ).»  

 
Το ΓΕΕΘΑ συγκρότησε επιτροπή που υπέβαλλε πρακτικό στον ΥΕΘΑ τον Ια-

νουάριο του 2018 με στοιχεία εγγράφου Φ.400/4/295365/12-1-18/ΓΕΕΘΑ/Β1. Ση-
μειώνεται ότι η εκπροσώπηση των εμπλεκομένων ειδικοτήτων έγινε από ανωτέρους 
Αξκους βαθμού Σμχου – Επγου για τις ειδικότητες Ιπτάμενων – Μηχανικού αντίστοιχα 
χωρίς να είναι γνωστό με ποια εξουσιοδότησή εκπροσώπησαν τις δύο ειδικότητες και 
για ποιο λόγο δεν εκπροσωπήθηκαν από τους αρχαιότερους των ειδικοτήτων ή έστω 
ανωτάτων ομοιόβαθμων Αξκων.  

 
Ο ΕΣΜΑ επί των αναφερομένων στο πρακτικό υπέβαλε  υπόμνημα το Μάιο 

2018, με την γενική παρατήρηση «διαπιστώσαμε ότι ο άξονας επί του οποίου κι-
νήθηκε η επιτροπή, η εισήγησή της, αλλά και η πρόταση του ΓΕΕΘΑ, δεν ήταν 
η αντικειμενική, υστερεί ουσιαστικών επιχειρημάτων και ευνοεί/διατηρεί μικρά 
συντεχνιακά προνόμια». 

 
Παρά όμως το υπόμνημα του ΕΣΜΑ η απάντηση που δόθηκε σε σχετικό ερώ-

τημα στη ΒτΕ (Ερώτηση 1865/25-9-2018 της ΒτΕ) με τη Φ.900α/1785/16203/16-11-
18/ΥΠΕΘΑ/ΓΡ. ΝΟΜΟΘ.ΠΡΩΤΟΒ/ΤΜ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ, γνωστοποιήθηκε η από-
φαση της επιτροπής ότι δεν υφίσταται αναγκαιότητα τροποποίησης των παραγρά-
φων 12,13,14,15 και 20 του άρθρου 36 του Ν.3883/2010 και ότι πρότεινε τη διατή-
ρηση του υφισταμένου καθεστώτος της αρχαιότητος των Αξιωματικών της ΠΑ.   
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΞΚΩΝ Μ 
 

 Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Αξκους Μηχανικούς όσον αφορά την εξέ-
λιξή τους καθορίζεται το Νόμο 3883/2010, που αντικατέστησε τον προγενέστερο νόμο 
2439/1996. Τα σημαντικότερα άρθρα του νόμου που επηρεάζουν την ειδικότητα των 
Μηχανικών με αντίστοιχο σχολιασμό, αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 

 
 Με το άρθρο 3 παρ. 3 καθορίζεται ότι οι Αξκοί της ΠΑ διακρίνονται σε (Ι) , (Μ), 

(ΕΑ) και Σωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι υπόλοιπες ειδικότητες Αξκων της 
ΠΑ. Στη παρ, 3β του ιδίου άρθρο καθορίζονται και οι επί μέρους ειδικότητες των Α-
ξκων Μηχανικών της ΠΑ (ΜΑ), (ΜΗ) και (ΜΕ).  

 
Επισημαίνεται ότι όπως προκύπτει από το άρθρο 3, του ν. 3883/10, οι επι-

χειρησιακές ειδικότητες ή ειδικότητες «Όπλων» όπως χαρακτηριστικά ονομάζονται 
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για το Σ.Ξ, προηγούνται στην αναφορά όλων των άλλων ειδικοτήτων που είναι υπο-
στηρικτικές και αναφέρονται ως Σώματα και στους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. κάτω από 
το γενικό τίτλο ειδικότητες «Σωμάτων». Κατά τη λογική αυτή : 

 
Στο Σ.Ξ οι επιχειρησιακές ειδικότητες (Όπλων) είναι οι : Πεζικού, 

Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού, Μηχανικού, Διαβιβάσεων-ΗΠ, Αεροπορίας 
Στρατού. 

 

Στο ΠΝ οι αντίστοιχες ειδικότητες είναι οι των: Μαχίμων και Μηχανικών, ενώ 
οι υπόλοιπες περιλαμβάνονται στα Σώματα. 

 

Στην ΠΑ οι αντίστοιχες ειδικότητες  είναι: Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών 
Αεράμυνας (Ε.Α.), ενώ οι υπόλοιπες περιλαμβάνονται στα Σώματα.  

 

 Με το άρθρο 23 παρ. γ(3) καθορίζεται ως καταληκτικός βαθμός των Μηχανι-
κών ο βαθμός του Αντιπτεράρχου και μόνο στη θέση Γενικού Επιθεωρητή. Επισημαί-
νεται ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη οριστικοποιήθηκε ο καταληκτικός βαθμός του 
Απτχου, ο οποίος για πρώτη φορά προβλέφθηκε στο Νόμο 3648/2008 (παρ. 6 άρ-
θρου 13) με τον οποίον τροποποιήθηκε η αντίστοιχη διάταξη του Νόμου 2439/1996. 
 

Με το άρθρο 27 καθορίζεται ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό χρόνος παραμο-
νής για προαγωγή στον επόμενο. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με τις 
μεταβατικές διατάξεις του Νόμου ισχύει για τις σειρές εισακτέων στη ΣΙ έτους 1992 
(40η σειρά Μηχανικών) και μετά, ενώ για τις υπόλοιπες σειρές ισχύουν οι αντίστοιχες 
διατάξεις του Νόμου 2439/1996. 

 
Με το άρθρο 28 παρ. 13α(2) καθορίζεται ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελά-

χιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για προαγωγή σε κάθε βαθμό και μέχρι 
τον βαθμό του Σμηνάρχου, δίνοντας παράλληλα (παρ. 6 άρθρου) τη δυνατότητα κα-
θορισμού και άλλων θέσεων κατόπιν εισήγησης του ΑΑΣ και έγκρισης από το ΣΑΓΕ. 
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη του Νόμου αποτέλεσε θετική εξέλιξη για 
την ειδικότητα των Μηχανικών καθώς καθορίσθηκαν σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια 
προαγωγής σε αντίθεση με τον προγενέστερο Νόμο που  καθορίζονταν αντίστοιχα 
κριτήρια μέχρι μόνο του βαθμού του Επγου. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή σύμ-
φωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου ισχύει για τις σειρές εισακτέων στη ΣΙ 
έτους 1992 (40η σειρά Μηχανικών) και μετά. 

 
Με το άρθρο 30 καθορίζεται ότι οι Αξκοι υποχρεούνται να  φοιτούν σε ορισμέ-

νους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ΣΑΓΕ. Η φοίτηση στα σχολεία αυτά α-
ποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής φοίτηση αποτελεί ου-
σιαστικό προσόν που εκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων. Κατόπιν τούτου με την 
με αριθμό Φ.330/162031 (ΦΕΚ Β/1854/22-8-11) οι Μηχανικοί υποχρεούνται για φοί-
τηση στην ΑΔΙΣΠΟ, που θεωρείτε ως θετική εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν, που 
η φοίτηση στη Σχολή ήταν προαιρετική. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή σύμφωνα 
με τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου ισχύει για τις σειρές εισακτέων στη ΣΙ έτους 
1992 (40η σειρά Μηχανικών) και μετά. 
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Με το άρθρο 36 καθορίζεται η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξκων σε κλα-
δικό και διακλαδικό επίπεδο. Στη παράγραφο 13α του συγκεκριμένου άρθρου καθο-
ρίζεται ότι ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, οι Αξκοί Όπλων του 
ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των 
λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ.. 

 
Όσον αφορά  τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου επισημαίνεται ότι αντί-

στοιχα με τους Αξκους (Μ) της ΠΑ,  στους άλλους κλάδους των ΕΔ υφίστανται : 
 
1. Στο ΣΞ : 

 
(α) Oι Αξκοι του Όπλου Διαβιβάσεων του άρθρου 3 παρ. 1α(5) του Νό-

μου, που είναι αντίστοιχοι των Αξκων Μηχανικών ειδικότητας (ΜΗ).  
 
(β) Oι Αξκοι του Όπλου Μηχανικού του άρθρου 3 παρ. 1α(4) του Νό-

μου, που είναι αντίστοιχοι των Αξκων Μηχανικών ειδικότητας (ΜΕ). 
 

 Σημειώνεται ότι, οι Αξκοι  του Σώματος Τεχνικού του άρθρου 3 παρ. 1β(1) του 
Νόμου δεν δύναται να αντιστοιχηθούν με τους Αξκους Μηχανικούς ειδικότητας (ΜΑ), 
λόγω της ιδιαιτερότητας του όπλου της ΠΑ και του ρόλου της ειδικότητας στη δομή 
της.   

 
2. Στο ΠΝ οι Αξκοι Μηχανικοί του άρθρου 3 παρ. 2β του Νόμου, οι οποίοι 

κατά αναλογία του ρόλου τους στο ΠΝ, είναι αντίστοιχοι των Αξκων Μηχανικών της 
ΠΑ. 

 
Παρά τις ανωτέρω αντιστοιχίσεις, οι Μηχανικοί της ΠΑ θεωρούνται μεταξύ των 

ομοιόβαθμών τους αντίστοιχους Αξκων του ΣΞ και ΠΝ ως νεότεροι αυτών, ακόμα και 
από Αξκους με έξι λιγότερα έτη υπηρεσίας.  

 
Στη ΠΑ οι Αξκοι (Μ) καθίστανται νεότεροι των ομοιόβαθμων Αξκων (Ι) ανεξάρ-

τητα του χρόνου κτήσης του βαθμού και της αποφοίτησης από τη ΣΙ, με αποτέλεσμα 
αφενός την εναλλαγή της αρχαιότητας (έως και 12 φορές κατά την καριέρα του Αξκου) 
όποτε προάγονται και αφετέρου να καθίστανται νεότεροι ακόμα και από πέντε αντί-
στοιχες σειρές Αξκων (Ι). Συγκεκριμένα ανά βαθμό και σύμφωνα με τον εκ του νόμου 
προβλεπόμενο χρόνο παραμονής ανά βαθμό : 

 
Οι Ανθυποσμηναγοί Μηχανικοί (4 έτη στο βαθμό), καθίστανται νεότεροι έως και 

3 σειρών Αξκων ¨Όπλων ΣΞ – Μάχιμων και Μηχανικών ΠΝ και Ιπτάμενων - Όπλων 
με λιγότερα έτη υπηρεσίας. 

 
Οι Υποσμηναγοί Μηχανικοί (5 έτη στο βαθμό), καθίστανται νεότεροι έως και 4 

σειρών Αξκων ¨Όπλων ΣΞ – Μάχιμων και Μηχανικών ΠΝ και Ιπτάμενων - Όπλων με 
λιγότερα έτη υπηρεσίας. 

 
Οι Σμηναγού Μηχανικοί (6 έτη στο βαθμό), καθίστανται νεότεροι έως και 5 σει-

ρών Αξκων ¨Όπλων ΣΞ – Μάχιμων και Μηχανικών ΠΝ και Ιπτάμενων - Όπλων με 
λιγότερα έτη υπηρεσίας. 
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Οι Επισμηναγού και Αντισμηνάρχου Μηχανικοί (6 έτη στο βαθμό), καθίστανται 
νεότεροι έως και 5 σειρών Αξκών ¨Όπλων ΣΞ – Μάχιμων και Μηχανικών ΠΝ και Ι-
πτάμενων - Όπλων με λιγότερα έτη υπηρεσίας. 

 
Οι Σμηνάρχου (4 έτη στο βαθμό κατ΄ ελάχιστο), καθίστανται νεότεροι έως και 3 

σειρών Αξκων ¨Όπλων ΣΞ – Μάχιμων και Μηχανικών ΠΝ και Ιπτάμενων - Όπλων με 
λιγότερα έτη υπηρεσίας. Ενώ η απόκλιση αυτή μπορεί να αυξηθεί περισσότερο εφό-
σον καθυστερήσουν να προαχθούν στον Βαθμό του Ταξιάρχου.  

 
Οι εναλλαγές αυτές στην αρχαιότητα σχηματικά δίνονται πιο κάτω για κατώτε-

ρους και ανώτερους Αξκους, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το κόκκινο σημαίνει ότι αρ-
χαιότερος είναι ο Αξκος Όπλων του ΣΞ, ο Αξκος Μάχιμος ή Μηχανικός του ΠΝ και ο 
Αξκος Ιπτάμενος της ΠΑ, ενώ το πράσινο αντίστοιχα ο Μηχανικός της ΠΑ. Το κίτρινο 
ότι ο Αξκος είναι ακόμα στην αντίστοιχη Σχολή (νεότερος) και το λευκό ότι δεν έχει 
ακόμα καταταχθεί στις ΕΔ. Προς απλοποίηση των πινάκων αναφέρεται μόνο η ειδι-
κότητα Ιπταμένου (Ι) και όχι τα Όπλα και Μάχιμοι – Μηχανικοί του ΠΝ 

 
Αξιοσημείωτο ότι καθίστανται αρχαιότεροι ακόμα και Αξκοι σειρών αποφοίτησης 

που ούτε καν έχουν συναντηθεί στις στρατιωτικές σχολές καθώς εισάχθηκαν μετα την 
αποφοίτηση σειρών Αξκων Μηχανικών. 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΘΓΟΣ (4) ΥΠΣΓΟΣ (5) ΣΓΟΣ (6) 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ΙΔΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ι)                               

(Ι) με 1 ΕΤΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ                                

(Ι) με 2 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                

(Ι) με 3 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                

(Ι) με 4 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                

(Ι) με 5 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                

 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΣΓΟΣ (6) ΑΣΜΧΟΣ (6) ΣΜΧΟΣ (4 min) 

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ΙΔΙΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ι)                                 

(Ι) με 1 ΕΤΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ                                  

(Ι) με 2 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                  

(Ι) με 3 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                  

(Ι) με 4 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                  

(Ι) με 5 ΕΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ                                  

 
Για να γίνει αντιληπτό σε πρακτική βάση το πρόβλημα του προβαδίσματος 

αρχαιότητας των Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας της ΠΑ, σύμφωνα με τον πα-

ρόντα νόμο, δίδεται ένα παράδειγμα με έναρξη το  2000 κατά το οποίο και εισέρχεται 

στη Σχολή Ικάρων ένας επιτυχών ως Ιπτάμενος στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτός 

ο Ιπτάμενος θα συναντήσει μέσα στη Σχολή Ικάρων μεταξύ των άλλων τάξεων και 

ειδικοτήτων και Ικάρους 4ετείς (τελειόφοιτους). 
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Ας δούμε λοιπόν στον παρακάτω πίνακα τη διαμόρφωση της αρχαιότητας από 

το τον 2020 και μετά, μεταξύ του 1ετούς Ιπταμένου και των 4ετων Μηχανικών και Ελε-

γκτών Αεράμυνας (ΕΑ), στις διάφορες χρονολογίες, που θα συμπληρώνουν τα προ-

βλεπόμενα από το νόμο έτη παραμονής σε κάθε βαθμό, μέχρι το βαθμό του Ταξιάρ-

χου, που είναι ο πιο κοινός καταληκτικός βαθμός των περισσοτέρων.  Σημειώνεται 

ότι με τον ισχύοντα νόμο οι προαγωγές γίνονται με την συμπλήρωση προκαθορισμέ-

νων ετών παραμονής ανά βαθμό, ανεξάρτητα ύπαρξης νομοθετημένων οργανικών 

θέσεων , μέχρι και το βαθμό του Σμχου 

Από τον παρακάτω πίνακα καθίσταται σαφές ότι ο 4ετής Μηχανικός ή Ελε-

γκτής Αεράμυνας του έτους 2000, μέχρι να φθάσει στο βαθμό του Ταξιάρχου, έχει 

αλλάξει 12 φορές κατάσταση αρχαιότητας με τον 1ετη Ιπτάμενο του ιδίου έτους. Το 

αυτό ισχύει και με τις αντίστοιχες σειρές αποφοίτων όπλων της ΣΣΕ και Μαχίμων – 

Μηχανικών της ΣΝΔ. 

 

ΕΤΟΣ ΠΡΟ-
ΑΓΩΓΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ι-
ΠΤΑΜΕΝΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ-
ΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ή ΕΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ-
ΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 

2020 1ετής ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ 4ετής ΙΚΑΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

2021 2ετής ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΑΝΘΣΓΟΣ (για 4 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

2024 ΑΝΘΣΓΟΣ (4 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΣΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ 

2025 ΑΝΘΣΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΥΠΣΓΟΣ (για 5 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

2028 ΥΠΣΓΟΣ (για 5 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ 

2030 ΥΠΣΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΣΜΗΝΑΓΟΣ (για 6 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

2033 ΣΜΗΝΑΓΟΣ (για 6 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ 

2036 ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΕΠΣΓΟΣ (για 6 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

2039 ΕΠΣΓΟΣ (για 6 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ 

2042 ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΑΣΜΧΟΣ (για 6 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

2045 ΑΣΜΧΟΣ (για 6 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ 

2048 ΑΝΤΙΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ (για 4 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

2051 ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ (για 4 έτη) ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ 

2052 ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ 

 
Επισημαίνεται επίσης ότι παρότι στο άρθρο 3 οι ειδικότητες Μηχανικού και ΕΑ 

της ΠΑ δεν εντάσσονται στα Σώματα της ΠΑ και θα έπρεπε να έχουν προβάδισμα 
κατά αντιστοιχία των Αξκων Όπλων, Μαχίμων και Μηχανικών του ΠΝ έναντι των Σω-
μάτων, στη ΠΑ δεν ισχύει αυτό και οι Αξκοι Μηχανικοί και ΕΑ δεν έχουν προβάδισμα 
των Σωμάτων της ΠΑ και ισχύει μεταξύ ομοιόβαθμων η αρχή του χρόνου αποφοίτη-
σης από τη Σχολή. 

 
Συνοπτικά , ενώ ο νομοθέτης έχει μεριμνήσει για να δώσει προβάδισμα αρχαι-

ότητας στους αντίστοιχους Αξκους του ΣΞ και ΠΝ, έναντι των Σωμάτων αφήνει ανε-
ξήγητα εκτός νομικής ρύθμισης, τους Μηχανικούς της ΠΑ όταν μάλιστα όλοι γνώριζαν 
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για πολλά χρόνια την παρελθούσα 20ετία ότι η ΣΜΑ (έτσι γνώριζαν τότε οι περισσό-
τεροι το τμήμα Μηχανικών της ΣΙ), ήταν η δυσκολότερη σχολή της θετικής κατεύθυν-
σης, και παραμένει.  

 
Εν προκειμένω βέβαια, δεν τίθεται θέμα προβαδίσματος μόνο για τους Μηχανι-

κούς της ΠΑ αλλά και για τους Ελεγκτές Αεράμυνας διότι ανήκουν στις επιχειρησιακές 
ειδικότητες της ΠΑ. Αυτή η θέση όχι μόνο αυθαίρετη δεν είναι, αλλά τουναντίον πη-
γάζει από τον ισχύοντα νόμο 3883/2010, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω. Ξεχωρίζεται 
όμως η περίπτωση των Μηχανικών της ΠΑ, μόνο και μόνο, για λόγους σύγκρισης με 
τους άλλους Κλάδους των ΕΔ, αλλά και λόγους μη εκπροσώπησης από τον ΕΣΜΑ.  
 

Ωστόσο, δεν πρέπει να εξαιρεθεί της προσοχής μας και ο μεθοδευμένος απο-
κλεισμός της ειδικότητας των Ελεγκτών Αεράμυνας, ως επιχειρησιακής ειδικότητας 
σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (3883/2010), η οποία με τα ίδια ως των Μηχανικών επιχει-
ρήματα πρέπει να αποκτήσει προβάδισμα αρχαιότητας έναντι των άλλων ειδικοτήτων 
«Σωμάτων». 

 
 Η διακριτική αυτή επιλογή, να θεωρούνται δηλαδή επιχειρησιακές οι ειδικότητες 

Μηχανικών του ΣΞ και του ΠΝ, αλλά όχι οι ειδικότητες Μηχανικών και Ελεγκτών Αε-
ράμυνας της ΠΑ, πέρα του ότι από μόνη της διατυμπανίζει τον παραλογισμό του ό-
ποιου «επιχειρήματος», είναι παράλληλα και απαξιωτική για τους Αξιωματικούς των 
ειδικοτήτων αυτών. 

 
ΡΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΚΩΝ ΣΤΗ ΠΑ  
 
 Η μεταπολεμική ανάπτυξη της Αεροπορίας δημιούργησε νέες απαιτήσεις, με-
ταξύ των οποίων και μια σταθερή ροή παραγωγής Τεχνικών Αξιωματικών ανώτατης 
βαθμίδας εκπαίδευσης. Έτσι το 1949 με σχετικό Διάταγμα ιδρύεται η "Σχολή Μηχανι-
κών Αεροπορίας" (ΣΜΑ) και στις 29 Σεπτεμβρίου 1949 η τότε Σχολή Αεροπορίας 
υποδέχεται τους 6 πρώτους σπουδαστές της 1ης σειράς ΣΜΑ, με μόνη ειδικότητα του 
Τεχνικού Αξιωματικού Αεροσκαφών. 
 
 Στα τέλη της δεκαετίας του 50 δημιουργείται η δεύτερη ειδικότητα του Τεχνικού 
Αξιωματικού Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και ακολούθως στα μέσα της δεκαε-
τίας του 60 η η τρίτη ειδικότητα του Τεχνικού Αξιωματικού Αεροπορικών Εγκαταστά-
σεων. Η ονομασία των ειδικοτήτων πήρε την σημερινή της μορφή, Μηχανικός Αερο-
σκαφών (ΜΑ), Μηχανικός Ηλεκτρονικών (ΜΗ) και Μηχανικός Εγκαταστάσεων, το 
2005 με σκοπό την εναρμόνισή της με τα ισχύοντα στον «κόσμο» των τεχνολογικών 
επαγγελμάτων σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης (Μηχανικός - Τεχνολόγος – Τε-
χνίτης).  
 
 Από το χρόνο που ιδρύθηκε η ΣΜΑ μέχρι και σήμερα, ως Τμήμα Μηχανικών της 
Σχολής Ικάρων, από τη Σχολή έχουν αποφοιτήσεις συνολικά 68 σειρές αξιωματικών 
και έχουν αποδοθεί στη Π.Α. άνω των 1600 αξιωματικών και των τριών ειδικοτήτων, 
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις στελέχωσης της Π.Α. με τεχνικό προσωπικό υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Π.Α. σε μια πε-
ρίοδο συνεχών αυξανόμενων τεχνολογικών εξελίξεων και προκλήσεων. 
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 Επισημαίνεται ότι η ειδικότητα των Μηχανικών είναι η πολυπληθέστερη ειδικό-
τητα που υπηρετεί προερχόμενη από ΑΣΕΙ στη ΠΑ μετά την ειδικότητα των Ιπταμέ-
νων σε μια αναλογία 1:1,7 περίπου. 
 

Οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ και των τριών ειδικοτήτων (ΜΑ, ΜΗ, ΜΕ) σε 
όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους εξέλιξης αναλαμβάνουν καθήκοντα και ευθύ-
νες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επίτευξη της 
αποστολής της Π.Α. και την προαγωγή του Αεροπορικού Όπλου.  

       
Συνοπτικά ο ρόλος των Αξκων (Μ) μέσα στο πλέγμα των δραστηριοτήτων της 

Π.Α. είναι :  
 
1. Η χάραξη πολιτικής συντήρησης των Ο/Σ, μέσων και υποδομών και η πα-

ροχή εξειδικευμένων εισηγήσεων και συμβουλών προς όλα τα επίπεδα διοίκησης, με 
σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Ο/Σ και μέσων και την βέλτιστη εκ-
μετάλλευση των υφιστάμενων υποδομών και πόρων. 

 
2. Η οργάνωση και διοίκηση της τεχνικής υποστήριξης των Οπλικών Συστη-

μάτων (Ο/Σ), μέσων και υποδομών της ΠΑ σε όλα τα επίπεδα συντήρησης, ώστε να 
διασφαλίζεται η υποστήριξη, η διοίκηση και ο έλεγχος των αεροπορικών επιχειρή-
σεων σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο. 
 

3. Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της γενικότερης λογιστικής υποστή-
ριξης (LOGISTICS SUPPORT) των Ο/Σ και μέσων, με σκοπό την επίτευξη της μέγι-
στης δυνατής διαθεσιμότητάς και αποτελεσματικότητα τους, τόσο σε περίοδο ειρήνης, 
όσο και σε περίοδο κρίσης, έντασης και πολέμου. 
 

4. Η εφαρμογή, ανάπτυξη και καθιέρωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 
προσαρμοσμένων στο κάθε Ο/Σ και μέσο που υποστηρίζεται, με σκοπό τη διασφά-
λιση της ποιότητας εργασιών σε όλα τα επίπεδα συντήρησης και την εξασφάλιση της 
ασφάλειας των πτήσεων και εδάφους. 
 

5. Η τυποποίηση και η αξιολόγηση των διαδικασιών τεχνικής υποστήριξης σε 
όλα τα επίπεδα συντήρησης  και ο έλεγχος πιστής εφαρμογής τους, καθώς και η α-
νάπτυξης νέων διαδικασιών προκειμένου διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των Ο/Σ 
και μέσων. 
 

6. Η επαύξηση των επισκευαστικών ικανοτήτων της Π.Α. και η ανάπτυξη 
προτύπων επισκευών και τεχνικών βελτιώσεων των Ο/Σ και μέσων, με σκοπό την 
εξοικονόμηση πόρων και διατήρηση - επαύξηση της επιχειρησιακής τους αποτελε-
σματικότητας. 
 

7. Η βελτίωση και τροποποίηση υφισταμένων συστημάτων καθώς και η εν-
σωμάτωση – πιστοποίηση νέων συστημάτων, με σκοπό την αύξηση των επιχειρη-
σιακών ικανοτήτων των Ο/Σ και μέσων της Π.Α. 
 

8. Η εξασφάλιση της αξιοπλοϊμότητας των πτητικών μέσων καθώς και η δια-
λειτουργικότητα των μέσων σε κλαδικό, διακλαδικό και συμμαχικό περιβάλλον. 
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9. Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια νέων Ο/Σ,  μέσων 
και κατασκευής υποδομών καθώς και παροχής υπηρεσιών από τρίτους προς τη ΠΑ, 
με γνώμονα την εξασφάλιση των συμφερόντων της Υπηρεσίας και την ικανοποίηση 
των εκάστοτε επιχειρησιακών απαιτήσεων. 
 

10. Η παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμ-
μάτων και κατασκευής υποδομών καθώς και η παρακολούθησή τους σε όλα τα στά-
δια του κύκλου ζωής τους. 
 

11. Η εξασφάλιση, υποστήριξη και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών 
για την υποδοχή, ανάπτυξη και πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση των Ο/Σ. 
 

12. Η συγκρότηση και εκπαίδευση ομάδων ταχείας επανεξυπηρέτησης μαχη-
τικών αφων, ΤΑΖΜΑ, ΣΑΖ, ΟΕΠ, αποκατάστασης βλαβών και αντιμετώπισης κατα-
στροφών, καθώς και η στελέχωση Κέντρων Επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα διοίκη-
σης, σε θέσεις σύμφωνα με την ειδικότητα τους, για την διοίκηση και έλεγχο της τε-
χνικής υποστήριξης των συστημάτων και υποδομών της ΠΑ 
 

13. Η εκτέλεση – επιθεώρηση εργασιών τεχνικής υποστήριξης αντίστοιχων 
της ειδικότητά τους σε όλα τα επίπεδα συντήρησης, καθώς και η συμμετοχή ως μό-
νιμα πληρώματα εναέριων μέσων (ιπτάμενοι μηχανικοί – μηχανικοί δοκιμαστές – 
πλήρωμα ΑΣΕΠΕ).   
 

14. Η εκπροσώπηση της χώρας και της ΠΑ ειδικότερα σε διεθνούς οργανι-
σμούς, σε θέσεις και αντικείμενα αντίστοιχα του γνωστικού αντικειμένου της κάθε ει-
δικότητας. 
 

15. Η λήψη αποφάσεων στο ανώτατο επίπεδο και για επιχειρησιακά θέματα 
με τη συμμετοχή τους στο ΑΑΣ 

 
Το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζεται η πολιτική αξιοποίησης των Αξκων 

(Μ) στις τάξεις της ΠΑ σύμφωνα με τον ρόλο που διαδραματίζουν στη ΠΑ και τις 
προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι ο ΚΠΑ Β-5/2013 περί «Πολιτικής Αξιο-
ποίησης Αξιωματικών ΠΑ».  

 
Με τον συγκεκριμένο κανονισμό καθορίζουν η πολιτική αξιοποίησης των τριών 

ειδικοτήτων, σε όλη τους την σταδιοδρομία χωρισμένη σε έξι διακριτά στάδια, ανά-
λογα με τα έτη ενεργούς υπηρεσίας τους στη ΠΑ. Κάθε στάδιο έχει συγκεκριμένη 
διάρκεια εναρμονισμένο με τον βαθμό του Αξκου ενώ αντίστοιχα καθορίζεται το πε-
ριβάλλον εργασίας και τα καθήκοντα που δύνανται να αναλάβει σε αυτό.       

 
Πέραν των ανωτέρω πρέπει να τονιστεί η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των 

Αξκων Μηχανικών της ΠΑ εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό διαθέτει πέραν του τίτλου 
σπουδών της ΣΙ και τίτλους σπουδών άλλων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, μετα-
πτυχιακούς τίτλους σπουδών καθώς και διδακτορικούς τίτλους. Αξιοσημείωτη δε είναι 
η υψηλή ζήτηση της κατεύθυνσης Μηχανικού της ΣΙ , στις πανελλήνιες εξετάσεις που 
την καθιστά μια από τις υψηλότερες σε βάση εισαγωγής στην Ελλάδα. 
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ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ  
 

Για την μη επίλυση του θέματος της αρχαιότητας στο παρελθόν έχουν καταγρα-
φεί διάφορα επιχειρήματα ώστε να μην αποκατασταθεί το δίκαιο και ηθικό αίτημα των 
Μηχανικών της ΠΑ, τα οποία παρατίθενται κατωτέρω με τις σχετική αντίκρουση. 

 
1. Τυχόν ρύθμιση του θέματος θα εγείρει αξιώσεις από τους Αξιωματικούς 

του ΣΞ και ΠΝ προέλευσης ΣΣΕ και ΣΝΔ.  
 
Με το άρθρο 3 του Ν. 3883/2010, καθορίζονται και διαχωρίζονται με σαφήνεια 

οι ειδικότητες (όπλα)  στο ΣΞ και το ΠΝ, κατατάσσοντας με σαφήνεια τις ειδικότητες 
που ανήκουν στα Σώματα (Εφοδιαστών, Οικονομικών, Ιατρών κλπ). 

 
Αντιθέτως στον ίδιο νόμο οι Μηχανικοί μαζί με τους Αξιωματικούς Αεράμυνας 

της ΠΑ αποτελούν ξεχωριστές, ανένταχτες και μετέωρες ειδικότητες Αξιωματικών, οι 
οποίες στο Στρατό Ξηράς και στο Πολεμικό Ναυτικό ανήκουν στα Όπλα (Όπλα Μά-
χης, Όπλα Υποστήριξης Μάχης). Μάλιστα ως προς το ΠΝ  γίνεται ρητή μνεία στο 
νόμο για την αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Μαχίμων και Μηχανικών που προή-
χθησαν το ίδιο έτος. 

 
Επίσης στο νόμο και μόνο για την ΠΑ, γίνεται ειδική ρύθμιση  της αρχαιότητας 

μεταξύ Ιπταμένων - Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, αντίθετα στα όσα ισχύουν 
στο ΝΑΤΟ και γενικά σε όλες τις Αεροπορίες του κόσμου, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται δυσλειτουργίες και ανισότητες σε βάρος τις εκπροσώπησης της Ελλάδας στο 
ΝΑΤΟ και στα Διεθνή Φόρουμ.    

 
Το αντικείμενο λοιπόν του αιτήματός μας συνοψίζεται στο να ισχύσει και στην 

ΠΑ  ότι ισχύει και στο ΠΝ. Δηλαδή τον καθορισμό της αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθ-
μών Ιπταμένων και Μηχανικών με βάση το έτος κτήσης του βαθμού, καθόσον νομικά 
και επιχειρησιακά δεν δημιουργεί καμία δυσλειτουργία ή επιχειρησιακή ανατροπή.  

 
Προς ενίσχυση του αιτήματός μας επισημαίνεται ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι 

το μόνο όπλο που δεν έχει Αξιωματικούς στην Υποστήριξη των Επιχειρήσεων, η αρ-
χαιότητα των οποίων να καθορίζεται με βάση το χρόνο κτήσης του βαθμού «προνό-
μιο αρχαιότητας», γεγονός το οποίο, εκτός των άλλων στερεί στην ΠΑ τη δυνατότητα 
να εκπροσωπηθεί και να αναλάβει θέσεις ευθύνης στην Υποστήριξή των Επιχειρή-
σεων σε διακλαδικό επίπεδο, αλλά και εντός της ΠΑ δημιουργεί δυσαρμονία μεταξύ 
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Υποστήριξης.  

 
Εξάλλου οι Μηχανικοί της ΠΑ είναι η μόνη ειδικότητα στην ΠΑ μαζί με τους Ι-

πταμένους που στην εξέλιξη της καριέρας τους αναλαμβάνουν και καθίστανται υπεύ-
θυνοι για τομείς πολύ ευρύτερους της αρχικής τους εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, 
ενώ χρήζει να τονιστεί ότι οι Μηχανικοί της ΠΑ συμμετέχουν ενεργά στη λήψη απο-
φάσεων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων ως Διευθυντές Επιχειρήσεων Υποστήριξης 
στα Κέντρα Επιχειρήσεων σε περίοδο πολέμου και ως Κλαδάρχες - Επιτελάρχες στα 
Επιτελεία στην ειρήνη. 

 
Εν κατακλείδι η ρύθμιση του θέματος θα αποκαταστήσει το σκεπτικό του νομο-

θέτη κατά το άρθρο 3 ότι οι Μηχανικοί δεν είναι σώμα αλλά όπλο υποστήριξης μάχης 
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και θα εναρμονιστεί η εξέλιξη της ειδικότητας με τοις αντίστοιχες ειδικότητες όπλα του 
ΠΝ και ΣΞ 

 
Όσον αφορά ότι η ρύθμιση θα στερήσει θέσεις σε αντίστοιχους των Μηχανικών 

της ΠΑ Αξκους του ΣΞ και ΠΝ θεωρείται καθαρά συντεχνιακή και δεν συνάδει με το 
δόγμα της διακλαδικότητας αλλά και της ισότητας των Αξκων αντίστοιχης κατάρτισης 
στο όπλο που υπηρετούν. 

 
2. Τυχόν ρύθμιση του θέματος θα εγείρει αξιώσεις από τους Αξιωματικούς 

και άλλων ειδικοτήτων της ΠΑ. 
 

Κατά αρχάς η θέση του ΕΣΜΑ είναι πάγια και συνοψίζεται στο ότι: «Η αρχαιό-
τητα μεταξύ των ιδίας προέλευσης Αξιωματικών πρέπει να ορίζεται ΜΟΝΟ από το 
χρόνο κτήσης του βαθμού, όπως γίνεται σε όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις του κόσμου 
και σίγουρα του NATO στο οποίο ανήκει η χώρα μας». 

 
Επισημαίνεται εκ νέου ότι στο άρθρο 3 του ν.3883/2010 γίνεται διαχωρισμός και 

κατηγοριοποίηση των ειδικοτήτων των Κλάδων των ΕΔ, βάσει της οποίας ρυθμίζονται 
θέματα αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων διαφορετικών ειδικοτήτων, τόσο διακλα-
δικά όσο και εντός του αυτού Κλάδου. Στην κατηγοριοποίηση αυτή υφίσταται ήδη 
αναγνώριση και διαχωρισμός των τριών ειδικοτήτων της ΠΑ (Ιπταμένων, Μηχανικών 
και Αεράμυνας) από τους λοιπούς Αξιωματικούς Σωμάτων της ΠΑ, όπως ακριβώς 
ισχύει και για τους άλλους δύο Κλάδους των ΕΔ (ΠΝ και ΣΞ). Εντούτοις, για την ΠΑ 
και μόνο, δεν υφίσταται αντίστοιχη ρύθμιση της αρχαιότητας που ισχύει για τους άλ-
λους Κλάδους για τις ειδικότητες Μηχανικών και Αεράμυνας σε σχέση με τους Αξιω-
ματικούς Σωμάτων. 

 
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόβλεψη του νομοθέτη για τον αριθμό 

των θέσεων Ανωτάτων που καταλαμβάνουν οι Μηχανικοί (σωστά κατά την άποψή 
μας) είναι η μέθοδος που επιλέγει ο νομοθέτης για να καταδείξει την βαρύτητα των 
δύο αυτών ειδικοτήτων στη διοίκηση του Όπλου και στη λήψη αποφάσεων. Έτσι υ-
πάρχει ένας μόνο Αντιπτέραρχος Μηχανικός έναντι τριών Ιπταμένων, δύο Υποπτέ-
ραρχοι Μηχανικοί έναντι 10 Ιπταμένων κλπ. Αυτό σε αντιδιαστολή με τον εν γένει 
συνολικό αριθμό των Μηχανικών σε σχέση με τους Ιπταμένους που είναι περίπου 
1:1,3. 

 
3. Το ισχύον καθεστώς της αρχαιότητας αποτελεί παράδοση της ΠΑ και ε-

ξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του όπλου.  
 

Ελλείψει αντικειμενικών επιχειρημάτων, η αναφορά, εμμονή και αντιλήψεις, σε 
κανόνες πρακτικές που καθορίστηκαν προ πεντηκονταετίας δεν προάγει ούτε εκπρο-
σωπεί την εξέλιξη του όπλου της ΠΑ. Αντίθετα η αναθεώρηση - αλλαγή και προσαρ-
μογή στις εξελίξεις, συνιστά την κινητήριο δύναμη της κοινωνίας και κάθε οργανισμού, 
καθόσον στην επιδίωξη της Ολικής Ποιότητας, βασικός στόχος της κοινωνίας και κάθε 
οργανισμού – επιχείρησης είναι η συνεχής αναζήτηση μεθόδων προκειμένου βελτιώ-
νονται και να καθίστανται αποτελεσματικότεροι.  
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Τα παρατιθέμενα επιχειρήματά μας αποδεικνύουν ότι με την διευθέτηση του θέ-
ματος της αρχαιότητας την Μηχανικών της ΠΑ, θα βελτιωθεί η λειτουργική και επιχει-
ρησιακή ικανότητα του όπλου.  

 
Αντιθέτως θεωρούμε ότι το επιχείρημα αυτό, που στηρίζεται στην «παράδοση» 

και όχι στην λειτουργικότητα, την επιχειρησιακή ικανότητα, την νομιμότητα και την 
συνταγματική ισότητα, αποδεικνύει αφενός μεν το δίκαιο και νόμιμο του αιτήματος 
των Μηχανικών της ΠΑ, αφετέρου έλλειψη επιχειρημάτων και συντεχνιακή αντίληψη 
που αποσκοπεί στην διαιώνιση μιας λειτουργικής αδυναμίας, η διόρθωση της οποίας 
δεν θα επιφέρει καμία βλάβη ή ανατροπή στο έργο και την επιχειρησιακή λειτουργία 
της ΠΑ και των ΕΔ γενικότερα. Θεωρούμε δε ότι η συγκεκριμένη θέση εκφράζεται με 
μόνο αντικειμενικό σκοπό την διατήρηση - διαφύλαξη προνομίων, όχι πάντως των 
Μηχανικών.   

 
Επίσης θεωρούμε ότι με την συγκυρία της εξέτασης του αιτήματος των Μηχανι-

κών της ΠΑ, είναι ευκαιρία και πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιος κάνει λάθος ως προς το 
θέμα της αρχαιότητας. Εμείς ή το ΝΑΤΟ και οι ΕΔ όλου του άλλου κόσμου.  

 
Θα πρέπει εξάλλου να απαντηθεί, πως τα διαφορετικά ισχύοντα στο ΝΑΤΟ δεν 

επηρέασαν μέχρι σήμερα  την «ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της συμμαχίας», αλλά 
και των χωρών μελών του, τόσο σε περίοδο ειρήνης όσο και σε περίοδο επιχειρή-
σεων και για ποιο λόγο η χώρα μας δεν εξέφρασε οποιαδήποτε προβληματισμό για 
αυτήν την διαφορετικότητα, αλλά ούτε και εναρμονίστηκε.  

  
4. Η ρύθμιση θα επιφέρει ανατροπή της διοικητικής δομής της ΠΑ και του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού και το πιθανό επηρεασμό ή ανατροπή της επιχειρησια-
κής δυνατότητας της ΠΑ.  

 
Εύκολα αποδεικνύεται το αντίθετο. Οι θέσεις διοίκησης σε όλα τα επίπεδα Μο-

νάδων (Μοίρα – Σμηναρχία – Πτέρυγα) είναι καθορισμένες σύμφωνα με τους ΠΟΥ 
και είναι διαχωρισμένες βαθμολογικά. Για παράδειγμα ο Δκτης μοίρας είναι βαθμού 
Ασμχου ενώ Αρχιμηχανικού Επγου, Διοικητού Πτέρυγας – Σμηναρχίας βαθμού 
Ταξχου – Σμχου , ομοίως και του Υποδιοικητού Σμχου ενώ του ΔΥΠ είναι Ασμχου.  

 
Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται θέμα απουσίας και των δυο (Δκτη – Υπδτη) 

σύμφωνα με τα θεσμικά κείμενα της ΠΑ. Πέραν τούτου στην απομακρυσμένη περί-
πτωση και των δύο, δίνεται η δυνατότητα στη ΠΑ να θεσμοθετήσει ότι την επιχειρη-
σιακή διοίκηση της Μονάδας θα την αναλαμβάνει ο αρχαιότερος Ιπτάμενος Αξκός (πχ 
Διευθυντής Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης) ανεξάρτητα της αρχαιότητας μεταξύ των ο-
μοιόβαθμων Αξκων. Αυτή η αρχή εφαρμόζεται στο ΠΝ στα πολεμικά πλοία όπου εν-
δέχεται ο πρώτος μηχανικός να είναι αρχαιότερος του Υπάρχου, αλλά σε περίπτωση 
απουσίας του κυβερνήτη αντικαθίσταται από τον Ύπαρχο ως επιχειρησιακό διοικητή. 

 
Επίσης τονίζεται ότι η διασφάλιση του όποιου προβλήματος από θέμα αρχαιό-

τητας στη διοίκηση των Μονάδων διασφαλίζεται μέσω του συγκροτούμενου κατά το 
νόμο 3883/2010 Συμβουλίου τοποθετήσεων (ΣΜΑΝ) σε θέσεις ευθύνης στο οποίο 
προεδρεύει ο ΑΓΕΑ, συμμετέχει ο αρχαιότερος Μηχανικός και εισηγείται η αρμόδια 
διεύθυνση του ΓΕΑ για θέματα στελέχωσης των Μονάδων της ΠΑ. 

 

http://www.esma.gr/
http://www.esma.gr/


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   HELLENIC AEROSPACE  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ   ENGINEERS SOCIETY 

www.esma.gr   www.esma.gr 
 

 

Σελίδα 15 από Σελίδες 20 
 

Επιπλέον στον Κανονισμό Λειτουργίας μιας τυπικής Πτέρυγας του ΑΤΑ, φαίνε-
ται καθαρά ότι η μόνη ειδικότητα πλην Ιπταμένων που καταλαμβάνει θέση Διευ-
θυντή (ΔΥΠ) στο επιτελείο και (κυρίως) στο κέντρο επιχειρήσεων των  Πτερύγων Μά-
χης του ΑΤΑ και των Διοικήσεων είναι οι Μηχανικοί. Το ίδιο ισχύει και στο ΕΚΑΕ 

 
Ομοίως δεν υπάρχει κάποιο θέμα στη στελέχωση των Επιτελείων (ΓΕΑ – ΑΤΑ 

– ΔΑΥ – ΔΑΕ) καθώς και εδώ οι θέσεις διοίκησης είναι διαχωρισμένες βαθμολογικά 
και διακριτές μεταξύ τους τόσο στη κάθετη δομή διοίκησης, όσο και στη παράλληλη 
(κλάδοι – διευθύνεις).  

 
Επισημαίνεται δε ότι μέχρι την σημερινή εμπειρία ακόμα και σε επίπεδο ΓΕΑ 

όπου ο Υπαρχηγός είναι Ιπτάμενος Υπτχος και ο Γενικός Επιθεωρητής Απτχος Μη-
χανικός (αρχαιότερος κατά βαθμό) δεν έχει δημιουργηθεί ουδέν πρόβλημα στη λει-
τουργία της ΠΑ και τη δομή διοίκησης του ΓΕΑ. 

 
5. Οι Μηχανικοί δεν επιβαίνουν σε μαχητικά αφη και δεν έρχονται σε επαφή 

με τον αντίπαλο, όπως οι αντίστοιχοι Μηχανικοί του ΠΝ που επιβαίνουν των πολεμι-
κών πλοίων. 

 
Κατά αρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το δόγμα της ΠΑ το αερο-

πορικό όπλο επιχειρεί κατά διαφορετικό τρόπο από τις χερσαίες και ναυτικές δυνά-
μεις και ως σκοπό έχει τη συγκέντρωση μάζας και δύναμης πυρός σε συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο. Με βάση αυτό το αεροπορικό όπλο στηρίζεται στη ταχύτητα, τη με-
γάλη ακτίνια δράσης και τη διάσταση του χρόνου. Η οποία επιτυγχάνεται με τη νοο-
τροπία η οποία έχει εμπεδωθεί σε όλο το προσωπικό που υποστηρίζει το αεροπορικό 
όπλο για την επιτυχία στης αποστολής του. 

 
 Πέραν τούτου η επιτυχία της όποιας αεροπορικής αποστολής δεν μπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη του αφους στο έδαφος κατά τη φάση της προετοι-
μασίας της αποστολής, κατά τη πτήση και επιβίωσή του στον θέατρο επιχειρήσεων 
από τα συστήματα επικοινωνιών και αεράμυνας και κατά την επιστροφή του για τη 
ταχεία εκ νέου προετοιμασία του προκειμένου καταστεί ικανό να επιχειρήσει εκ νέου. 
Κατά την αντίληψη αυτή όσοι συμμετέχουν στην εκπλήρωση της αποστολής του α-
φους αποτελούν όπλο υποστήριξης μάχης , κάτι το οποίο είναι και στο σκεπτικό του 
νομοθέτη. 

 
 Επίσης αν θεωρήσουμε ότι ο χειριστής μαχητικού είναι μάχιμος, τότε τίθεται το 

ερώτημα πως οι Ιπτάμενοι μεταφορικών αφων (οι τακτικές αεροπορικές μεταφορές 
παγκοσμίως αποτελούν μέρος των logistics), ή αφων αεροπυρόσβεσης , ή μη μαχη-
τικών αφων , ή ε/π θεωρούνται ως μάχιμοι και έχουν προβάδισμα από τους ομοιό-
βαθμους τους μηχανικούς ανεξάρτητα ετών υπηρεσίας.  

 
Επίσης άλλο ένα παράδοξο είναι να μην θεωρούνται ως μάχιμοι οι μηχανικοί 

που επιβαίνουν των αφων ως πλήρωμα (μεταφορικά, ε/π, ΑΣΕΠΕ). Όπως γίνεται 
αντιληπτό εν τέλει η ερμηνεία του μαχίμου είναι κατά το δοκούν και χρησιμοποιείται 
ως πρόφαση για να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στη ΠΑ. 

 
Όσον αφορά τη σύγκριση με τους Μηχανικούς του ΠΝ και τη πρόφαση ότι επι-

βαίνουν των πολεμικών πλοίων και αυτό το επιχείρημα είναι άτοπο καθώς επί των 
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πλοίων επιβαίνουν και άλλες ειδικότητες του ΠΝ (υγειονομικοί, οικονομικοί κλπ) αλλά 
αυτές χαρακτηρίζονται ως σώματα και δεν έχουν προβάδισμα αρχαιότητας. Τελικά 
δύο μέτρα και δυο σταθμά, προς διαφύλαξη εθιμικών κεκτημένων.  

 
¨ Όσον αφορά το συναφές επιχείρημα ότι οι Μηχανικοί είναι στα μετόπισθεν άρα 
δεν είναι μάχιμοι και ανήκουν στα σώματα πρέπει να επισημανθούν, πέραν του  σκε-
πτικού του νομοθέτη στο άρθρο 3 του νόμου 3883/2010 που έχει ήδη αναφερθεί, τα 
κατωτέρω.  
 

1. Οι αεροπορικές βάσεις δεν είναι μετόπισθεν αλλά θέσεις μάχης από ό-
που εξαρτώνται και επιχειρούν τα αφη σύμφωνα με την αεροπορική ιδιαιτερότητα 
που αναφέρθηκε πιο πάνω κατά το δόγμα της ΠΑ.  

 
2. Δεν πρέπει να παραβλέπετε επίσης ότι οι Αεροπορικές Βάσεις όπως 

επίσης οι Μονάδες Συστήματος Αεράμυνας και Πυραυλικών Συστημάτων είναι υψη-
λής προτεραιότητας στη στοχοποίηση του αντιπάλου. 

3. Η Π.Α. είναι κατ’ εξοχήν τεχνολογικό όπλο και η τεχνολογική – τεχνική 
συμμετοχή στην εκπλήρωση της αποστολής της είναι αυταπόδεικτη. Ειδικότερα: 

α.  Οι  Μηχανικοί Αεροσκαφών  (ΜΑ) έχουν πλήρη συμμετοχή στην 
αποστολή και τις επιχειρήσεις του όπλου αφού κύριο έργο τους είναι να διατηρούν 
υψηλή διαθεσιμότητα και μαχητική ικανότητα στα οπλικά συστήματα της Π.Α. και ι-
διαίτερα στα αφη της. Η διατήρηση της υψηλής διαθεσιμότητας πιστεύουμε ότι απο-
τελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υψηλή μαχητική ικανότητα της Π.A. και ναι μεν οι 
ιπτάμενοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος, οι μηχανικοί όμως αποτελούν το κοντάρι 
του δόρατος. 

β.  Οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί (ΜΗ) έχουν την ευθύνη της διατήρησης 
υψηλής διαθεσιμότητας και της βέλτιστης εκμετάλλευσης των RADAR Εδάφους, των 
τηλεπικοινωνιακών μέσων και των ηλεκτρονικών των οπλικών συστημάτων των 
Α/φών, των Α/Α όπλων και των τηλεκατευθυνόμενων βλημάτων και συμβάλλουν τα 
μέγιστα στη μεγιστοποίηση της μαχητικής ικανότητας και την επιτυχή εκτέλεση της 
αποστολής. 

γ.  Οι Μηχανικοί Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΕ) έχουν την ευθύνη 
της αποκατάστασης και διατήρησης σε άριστη λειτουργική κατάσταση των διαδρό-
μων προσγειώσεως καθώς και των άλλων εγκαταστάσεων. Με το έργο τους συμβάλ-
λουν αποφασιστικά στην επιτυχή εκτέλεση της αποστολής. 

4. Η εμπλοκή των Μηχανικών σε όλο το κύκλο της σχεδίαση και διοίκησης 
των αεροπορικών επιχειρήσεων σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό Επίπεδο, 
καθώς και η υποστήριξη των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων. 

 
5. Ο ρόλος των Μηχανικών στη διασφάλιση της επιτυχία της κάθε επιχει-

ρησιακής ή εκπαιδευτικής αποστολής με την πλήρη υποστήριξη των πτήσεων σε πε-
ρίοδο ειρήνης, έντασης – κρίσεων και πολέμου και η συνεχής εκπαίδευση τους στο 
τομέα. 
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6. Η συμμετοχή των Μηχανικών ως πληρώματα σε μη μαχητικά αφη (με-
ταφορικά – πυροσβεστικά – ε/π), αλλά και σε μαχητικά σε περιπτώσεις δοκιμής πτή-
σεως όταν είναι διαθέσιμη διθέσιο αφος.  

 

7. Η οργάνωση και εκτέλεση επιχειρήσεων ταχείας επανεξυπηρέτησης α-
φων, μεταστάθμευσης σε ΑΔ διασποράς, ΤΑΖΜΑ , ΟΕΠ , ΣΑΖ, Υποθαλάσσιών ερευ-
νών.  

 
ΠΡΟΤΑΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 3883/2010 
 

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρείται ως σκόπιμο όπως οι Μηχανικοί της ΠΑ εναρ-
μονισθούν με το σκεπτικό του νομοθέτη ότι αποτελούν όπλο (υποστήριξης μάχης) 
κατά το πρότυπο του ΣΞ και εξομοιωθούν σε ότι αφορά την αρχαιότητα μεταξύ ομοι-
όβαθμων με τους αντίστοιχους αξιωματικούς του ΠΝ και ΣΞ),  με τροποποίηση των 
κάτωθι διατάξεων του νόμου 3883/2010 (τονισμένες και υπογραμμισμένες οι προ-
σθήκες) : 

 
α.  Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως : 
 

« 12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχο-
μένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, 
καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, 
Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών  και των 
ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.» 
 

β.  Τροποποίηση της παραγράφου 13 α και β του άρθρου 36 ως ακολού-
θως: 

 
« α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ,  οι Ιπτάμενοι 
και Μηχανικοί της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμών τους Αξιωματι-
κών και των τριών Κλάδων των Ε.Δ. και των Κ.Σ.. 
    β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των 
ομοιόβαθμών τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα , που ονομά-
σθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.» 
 

γ. Τροποποίηση της παραγράφου 14  του άρθρου 36 ως ακολούθως  
« 14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της 
ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρ-
χαιότεροι των ομοιόβαθμών τους που δεν προέρχονται από αυτά.» 
 

δ. Τροποποίηση της παραγράφου 15  του άρθρου 36 ως ακολούθως  
«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 Μηχα-
νικούς της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του 
ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και Μηχανικών.» 
 

ε. Τροποποίηση της παραγράφου 20  του άρθρου 36 ως ακολούθως  
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«20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδι-
κοτήτων 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 ονομα-
σίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων 
ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.» 
 

Πέραν των ανωτέρω προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου γ(2) του 
άρθρου 23 ως ακολούθως : 

 
«(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ 
ή σε θέση που είναι δυνατόν να ορισθεί με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρό-
τασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπεται από 
τους Πίνακες Οργάνωσης – Υλικού (ΠΟΥ) της ΠΑ» 
 

H σκοπιμότητα αυτής της τροποποίησης είναι να αρθεί η μοναδικότητα της 
θέσης που δύναται να στελεχώνεται από τον Απτχο (Μ) η οποία είναι ικανή και ανα-
γκαία συνθήκη για την προαγωγή στον βαθμό αυτό και μια ενδεχόμενη κατάργηση 
της θέσης στερεί τη δυνατότητα προαγωγής. Επίσης δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης 
του Απτχου (Μ) και σε άλλες θέσεις κατά τη κρίση της Ηγεσίας της ΠΑ. 

 
Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη τροπολογία του νόμου 3883/2010 αφορά 

μόνο τους Μηχανικούς της ΠΑ καθώς ο ΕΣΜΑ εκπροσωπεί τους αποφοίτους ΜΟΝΟ 
του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) και δεν έχει την αρμοδιότητα η 
την εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει άλλες ειδικότητες της ΠΑ.  

 
Πέραν τούτου θεωρούμε λογικό, δίκαιο και συμφωνούμε απόλυτα να ε-

νταχθούν και οι Αξκοι ΕΑ της ΠΑ στην ίδια κατηγορία. Το γεγονός αυτό ενισχύεται 
από την πάγια θέση και άποψή μας, ότι δηλαδή η αρχαιότητα, μετά την έξοδο από 
την σχολή, πρέπει να καθορίζεται, όπως ακριβώς καθορίζεται στο ΝΑΤΟ και σε όλες 
τις ΕΔ του κόσμου, από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού. 

 
Δηλαδή η αρχαιότητα θα πρέπει να είναι ενιαία, να καθορίζεται με σαφήνεια 

από το νόμο, χωρίς φαινόμενα δυσλειτουργίας από διαρκείς εναλλαγές της, χρόνο με 
το χρόνο, από παράγοντες που δεν σχετίζονται με την απόδοση και την εν γένει 
αξιολόγηση των στελεχών 

 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
 

 Με τη προτεινόμενη ανωτέρω τροπολογία οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι 
μόνο θετικές καθώς : 

 
1. Επιλύεται η παραδοξότητα της εναλλαγής της αρχαιότητας χρόνο με το 

χρόνο μεταξύ Αξιωματικών ίδιας προέλευσης και διαφορετικής ειδικότητας, που ι-
σχύει σήμερα και συνιστά ανατρεπτικό γεγονός σε οποιοδήποτε οργανωτικό σχεδια-
σμό τόσο εντός του Όπλου όσο και σε διακλαδικό επίπεδο, ενώ θίγεται το αίσθημα 
πειθαρχίας, το οποίο εμπεδώνεται κατά τη φοίτηση στα ΑΣΕΙ όπου το μόνο κριτήριο 
αρχαιότητας είναι το έτος σπουδών. 
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2. Παραμένει το προβάδισμα μεταξύ μαχίμων ειδικοτήτων και όπλων μόνο 
μεταξύ Αξκων με το ίδιο έτος αποφοίτηση (ίδια έτη υπηρεσίας) καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της καριέρας του Αξκου, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3883/2010, σε 
αντίθεση με τον νόμο 2439/1996 που αντικατέστησε, οι προαγωγές των Αξκων γίνο-
νται σε καθορισμένο χρονικό διάστημα με αντίστοιχα συγκεκριμένα έτη παραμονής 
ανά βαθμό χωρίς την απαίτηση ύπαρξής νομοθετημένων θέσεων μέχρι και το βαθμό 
του Σμηνάρχου, αντίστοιχο Συνταγματάρχη και Πλοιάρχου.  
 

3. Αίρεται η παραδοξότητα να αποδέχεται αναντίρρητα η χώρα μας τον 
τρόπο καθορισμού της αρχαιότητας που ισχύει για το ΝΑΤΟ, ως προς τον οποίο ου-
δέποτε αναφερθεί ή τέθηκε θέμα ότι επηρεάζει την «επιχειρησιακή της» λειτουργία 
και την ίδια στιγμή στην Ελλάδα να υιοθετείται το ακριβώς αντίθετο.  
 

4. Επιλύεται η ανισότητα αντιμετώπισης των Μηχανικών σε διακλαδικό ε-
πίπεδο με τους αντίστοιχους Αξκους των άλλων όπλων και εναρμονίζονται οι Μηχα-
νικοί της ΠΑ με την αντίστοιχη αντιμετώπιση των Μηχανικών του ΠΝ. 
 

5. Αίρεται το αίσθημα αδικίας και απαξίωσης των Μηχανικών και αποκα-
θίσταται το ηθικό θέμα της αρχαιότητας, δημιουργώντας επιπρόσθετο κίνητρο στους 
Αξκους Μηχανικούς. Αίσθημα το οποίο έχει οδηγήσει πολλούς Αξκους Μηχανικούς 
στην έξοδο από την ΠΑ με αίτησή τους στερώντας από αυτήν ένα άρτια καταρτισμένο 
τεχνολογικά προσωπικό που απαιτείται από το Αεροπορικό ¨Όπλο, το οποίο στηρί-
ζεται στη τεχνολογία αιχμής,   

 
6. Αίρεται η μερική αδυναμία τοποθέτηση των Αξκων Μηχανικών σε δια-

κλαδικό επίπεδο και στις Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ σε διευθυντικές θέσεις ή 
ακόμα και σε θέσεις Τμηματαρχών, όπου αυτή τη περίοδο αναγκάζονται να υπηρε-
τούν υπό Αξκων ομοιόβαθμων τους αντίστοιχων προσόντων με λιγότερα έτη υπηρε-
σίας, διαταράσσοντας το περί ισότητας αίσθημα και έχει επιπτώσεις στο βασικό συ-
στατικό του στρατεύματος τη διατάραξη της πειθαρχίας . 

 
7. Δεν επηρεάζεται η δομή διοίκησης της ΠΑ, η στελέχωση των Μονάδων 

και Σχηματισμών και η λειτουργικότητα της ΠΑ στην διοίκηση των επιχειρήσεων καθ΄ 
οιονδήποτε τρόπο, λόγω των διακριτών καθηκόντων που αναλαμβάνουν σύμφωνα 
με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΠΑ και οποιαδήποτε άλλη θεώρηση προέρχε-
ται από τη διατήρηση εκ παραδόσεως κεκτημένων υπό συντεχνιακή θεώρηση.  

 
8. Θα σηματοδοτήσει το σημαντικό ρόλο των Μηχανικών στη δομή της ΠΑ 

και θα μειώσει τη ροή εξόδου από τις τάξεις της ΠΑ τεχνολογικά κατηρτισμένων Α-
ξκων που αισθανόμενοι κατάφωρη αδικία απέναντι τους και αντί να προσφέρουν στη 
ΠΑ, προτιμούν την αίτηση αποστρατείας και αναζήτηση καλύτερων συνθήκων σε διε-
θνείς οργανισμούς η την ελεύθερη αγορά εργασίας. 

 
9. Δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και αποτελεί ένα άνευ 

κόστους κίνητρο για τους Αξκους Μηχανικούς της ΠΑ 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές ότι με την προτεινόμενη από τον ΕΣΜΑ 

τροπολογία του νόμου 3883/2010 αποκαθίσταται το δίκαιο αίτημα όσον αφορά την 
αρχαιότητα των Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ προέλευσης ΣΙ μεταξύ ομοιόβαθ-
μων σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο. Εφαρμόζεται η Συνταγματικά προβλεπό-
μενη για ισονομία και ίση μεταχείριση, έναντι των ίδιας προέλευσης συναδέλφων 
τους, χωρίς να θίγεται ή να επηρεάζεται η τάξη, η επιχειρησιακή και διοικητική 
λειτουργία της ΠΑ και των ΕΔ, ενώ αποκαθίστανται δυσχέρειες και κωλύματα 
της ΠΑ και των διακλαδικών Επιτελείων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και παρέχεται η 
δυνατότητα αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου 
δυναμικού στις θέσεις διοίκησης και υψηλής ευθύνης σε κλαδικό και διακλαδικό επί-
πεδο.  
 

Οι Μηχανικοί της ΠΑ ποτέ δεν ήμασταν πολλοί, η προσφορά μας όμως 
στο έργο της ΠΑ και  των ΕΔ ήταν και συνεχίζει να είναι πολλαπλάσιο του α-
ριθμού μας και να αποτελεί έναν από τους πολλαπλασιαστές ισχύος τους.  

 
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι η αιχμή του 

δόρατος, αλλά οι Μηχανικοί της είναι το στέλεχός του.  
 
Αυτό που αιτείται ως ελάχιστη αναγνώριση του έργου και της συμβολής 

μας στην επίτευξη της αποστολής και το έργο της ΠΑ, είναι το αυτονόητο, να 
μας αναγνωριστεί και να μας αποδοθεί η θέση που μας αρμόζει μεταξύ των 
συναδέλφων μας Αξιωματικών της ΠΑ και των ΕΔ, με μόνο γνώμονα το τελικό 
συμφέρον των ΕΔ. 
  
            

     Μόνιμη Επιτροπή Παγίων Επιδιώξεων 
Κατά εξουσιοδότηση των Μελών της Επιτροπής 

 
     Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος 

     Πρόεδρος ΜΕΠΕΣ 
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