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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το θέµα που µελετά η εργασία είναι η ανάπτυξη της σταδιοδροµίας των 

αξιωµατικών σε σύγχρονες ένοπλες δυνάµεις. Μελετάται σε βάθος ο Στρατός των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως ο πιο ανεπτυγµένος παγκοσµοίως. 

Στο πρώτο µέρος, καταγράφεται το ισχύον σύστηµα διαχείρισης των 

αξιωµατικών στις ελληνικές ένοπλες δυνάµεις και την επίδραση της οικονοµικής κρίσης 

που διέρχεται η χώρα. 

Στο δεύτερο µέρος, καταγράφονται οι ακολουθούµενες πρακτικές καθώς και  οι 

εξελίξεις στη διαχείριση της σταδιοδροµίας των αξιωµατικών του Στρατού των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Αµερικής. Επίσης, καταγράφονται τα γνωστά αποτελέσµατα του 

εφαρµοζόµενου συστήµατος των ΗΠΑ καθώς και η κριτική που έχει δεχθεί. 

Τέλος, γίνεται σύγκριση των 2 συστηµάτων και προτείνονται οι βέλτιστες 

πρακτικές για εφαρµογή από τις Ελληνικές ένοπλες δυνάµεις και ειδικότερα τον Ελληνικό 

Στρατό. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού αποτελεί σηµαντική λειτουργία σε όλους 

τους οργανισµούς. Η δηµιουργία στελεχών τα οποία αναρριχούνται στις ανώτερες 

διευθυντικές θέσεις, καθορίζει την πορεία και σε πολλές περιπτώσεις την επιβιωσιµότητα 

του οργανισµού.    

Οι ένοπλες δυνάµεις κάθε χώρας αποτελούν σηµαντικό οργανισµό, ο οποίος 

απασχολεί πλήθος ανθρωπίνου δυναµικού, και σε περίπτωση αποτυχίας έχει ολέθρια 

αποτελέσµατα στην πορεία του αντίστοιχου κράτους. Οι αντίστοιχες διευθυντικές θέσεις και 

οι θέσεις ηγεσίας των ενόπλων δυνάµεων, στελεχώνονται από το αντίστοιχο σώµα των 

Αξιωµατικών.   

Με το διευρυµένο όρο ανάπτυξη σταδιοδροµίας περιγράφουµε τις πολλές 

εκπαιδευτικές εµπειρίες, τα εντεταλµένα έργα και τις συµβουλευτικές σχέσεις, οι οποίες 

προωθούν τους ανθρώπους στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Κάθε εταιρία, η οποία 

έχει ως στόχο να διατηρήσει τους πολυτιµότερους υπαλλήλους της και να καλύψει τα κενά 

που δηµιουργούνται από συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις και επέκτασή της, πρέπει να 

αφιερώνει πόρους στην ανάπτυξη σταδιοδροµίας. Μπορεί να δηµιουργήσει ένα ισχυρό 

σώµα ατόµων τα οποία µια µέρα θα ηγηθούν της εταιρίας ως εξειδικευµένοι επαγγελµατίες, 

διευθυντές και ανώτατα στελέχη (Harvard Business Essentials, 2009).  

 Η κλίµακα σταδιοδροµίας είναι µια λογική σειρά από στάδια, τα οποία ωθούν 

προοδευτικά έναν χαρισµατικό και αφοσιωµένο εργαζόµενο σε θέσεις µε περισσότερες 

προκλήσεις και καθήκοντα. Κάθε βήµα θα διευρύνει τις δεξιότητές του και την αντίληψή 

του για το συγκεκριµένο χώρο. 

 Η τυπική εκπαίδευση, θεωρείται γενικά σηµαντικό στοιχείο, στα διάφορα στάδια της 

κλίµακας σταδιοδροµίας. (Harvard Business Essentials, 2009).  

   

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Ο Στρατός των ΗΠΑ, θεωρείται από τους πιο ανεπτυγµένους παγκοσµίως. Από την 

συνεχή του εµπλοκή σε διάφορα µέτωπα πολεµικών επιχειρήσεων (Ιράκ, Αφγανιστάν), 

αποκοµίζει χρήσιµες εµπειρίες, εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα και εφαρµόζει καινοτόµες 

ιδέες. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιεί και εκµεταλλεύεται όλες τις πρόσφατες µελέτες και ιδέες, 

από τον πανεπιστηµιακό τοµέα και τις ιδιωτικές εταιρίες. 
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Ως εκ τούτου η «Αµερικάνικη εµπειρία» θεωρείται σαν η βέλτιστη πρακτική και θα 

µελετηθεί σαν µελέτη περίπτωσης (case study), µε σκοπό να αντλήσουµε ιδέες που είναι 

δυνατόν να εφαρµοστούν στις ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις. 

 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

 

 Σε ότι αφορά τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις (Στρατό Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό 

και Πολεµική Αεροπορία) τα θέµατα σταδιοδροµίας των αξιωµατικών  καλύπτονται από το 

νόµο 3883/2010 περί «Υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων 

∆υνάµεων − Θέµατα διοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς 

διατάξεις».  

Ο νόµος 3883/2010 αντικατέστησε τον αντίστοιχο νόµο 2439/1996. Η τροποποίηση 

του προϋπάρχοντος νόµου κατέστη αναγκαία, κυρίως λόγω της υφιστάµενης οικονοµικής 

και δηµοσιονοµικής κρίσης, µε κύρια διαφορά την αύξηση του ελάχιστου χρόνου 

παραµονής στο Στράτευµα προς απόληψη συντάξεως. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

συµπαρασύρθηκαν και οι κατ’ ελάχιστο χρόνοι παραµονής σε κάθε βαθµό.  

Σε αυτόν καθορίζονται τα θέµατα προέλευσης, διακρίσεων - ειδικοτήτων, 

αξιολόγησης, εξέλιξης και ιεραρχίας των Αξιωµατικών καθώς και θέµατα απαιτούµενου 

χρόνου προαγωγής, χρόνου διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας καθώς και τα κριτήρια 

προαγωγών και κρίσεων σε κάθε βαθµό.  

Οι βαθµοί των Αξιωµατικών ακολουθούν τα πρότυπα και την αντιστοιχία των 

βαθµών των Ενόπλων δυνάµεων των χωρών του ΝΑΤΟ. Κατά ιεραρχική σειρά εξέλιξης1 

έχουν όπως παρακάτω: 

Κατώτεροι Αξιωµατικοί 

• Ανθυπολοχαγός – Σηµαιοφόρος - Ανθυποσµηναγός 

• Υπολοχαγός -  Ανθυποπλοίαρχος -  Υποσµηναγός 

• Λοχαγός -  Υποπλοίαρχος -  Σµηναγός 

Ανώτεροι Αξιωµατικοί 

• Ταγµατάρχης - Πλωτάρχης - Επισµηναγός 

• Αντισυνταγµατάρχης -  Αντιπλοίαρχος -  Αντιµήναρχος 

• Συνταγµατάρχης - Πλοίαρχος - Σµήναρχος 

Ανώτατοι Αξιωµατικοί 

                                                           
1
 αναγράφονται αντίστοιχα κατά σειρά για τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ), το Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ) και την 
Πολεµική Αεροπορία (ΠΑ) 
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• Ταξίαρχος - Αρχιπλοίαρχος - Ταξίαρχος 

• Υποστράτηγος - Υποναύαρχος - Υποπτέραρχος 

• Αντιστράτηγος - Αντιναύαρχος - Αντιπτέραρχος 

• Στρατηγός - Ναύαρχος – Πτέραρχος (τον βαθµό λαµβάνει µόνο ο Αρχηγός 

ΓΕΕΘΑ) 

 

3.1. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ  

 

 Οι Αξιωµατικοί του ΣΞ διακρίνονται σε: 

α.  Όπλων: 

(1) Πεζικού 

(2) Ιππικού−Τεθωρακισµένων 

(3) Πυροβολικού 

(4) Μηχανικού 

(5) ∆ιαβιβάσεων – Ηλεκτρονικού Πολέµου 

(6) Αεροπορίας Στρατού 

β. Σωµάτων: 

(1) Τεχνικού 

(2) Εφοδιασµού – Μεταφορών 

(3) Υλικού Πολέµου, µε τις γενικές ειδικότητες Υλικού Πολέµου και 

Πυροτεχνουργών 

(4) Έρευνας−Πληροφορικής 

(5) Υγειονοµικού, µε τις γενικές ειδικότητες: 

(α) Ιατρού 

(β) Οδοντιάτρου 

(γ) Κτηνιάτρου 

(δ) Φαρµακοποιού 

(ε) Ψυχολόγου 

(στ) Νοσηλευτικής 

(ζ) Λοιπών Ειδικοτήτων, µε τις γενικές ειδικότητες ∆ιαχειριστών 

Υγειονοµικού και ∆ιοικητικών Υγειονοµικού 

(6)    Οικονοµικού 

(7) Γεωγραφικού, µε τις γενικές ειδικότητες Γεωγραφικού και Αρχιτεχνιτών 

Τυπογράφων 
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(8) Ελεγκτικού. 

(9) Στρατιωτικών Γραµµατέων, µε τις γενικές ειδικότητες Στρατιωτικών 

Γραµµατέων και ∆ιερµηνέων 

(10) Ταχυδροµικού 

(11) Μουσικού 

(12) Φροντιστών, µε γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα 

(13) Αρχιτεχνιτών Όπλων, µε γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα 

Όπλα. 

(14) Αρχιτεχνιτών Σωµάτων, µε γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα 

αντίστοιχα Σώµατα. 

 Η κατηγοριοποίηση σε Όπλα και Σώµατα επηρεάστηκε µετά τον Β’ Παγκόσµιο 

πόλεµο, από τον Στρατό Ξηράς των ΗΠΑ, και προσαρµόστηκε µετέπειτα στις κατά καιρούς 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες, µε την δηµιουργία νών ανεξαρτήτων Όπλων και Σωµάτων, 

όπως της Αεροπορίας Στρατού, της Έρευνας − Πληροφορικής.  

 

3.2  ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ 

 

Οι προαγωγές σε ανώτερο βαθµό, πραγµατοποιούνται  κατόπιν απόφασης του 

αρµόδιου, κατά κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆), Συµβουλίου Κρίσεων.  

Τα στελέχη των Ε∆ προάγονται στον αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν 

συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής στο βαθµό που κατέχουν και έχουν σε 

υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.  

Ο χρόνος παραµονής ανά βαθµό έχει ως εξής: 

α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η 

συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθµό (προγενέστερα ήταν 3 έτη). 

β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση 

πέντε (5) ετών στο βαθµό ή εννέα (9) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού (ήταν 4 έτη). 

γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση έξι 

(6) ετών στο βαθµό ή δεκαπέντε (15) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού (ήταν 5 έτη ή 

12 έτη συνολικής υπηρεσίας). 

δ. Για την προαγωγή των Ταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση 

έξι (6) ετών στο βαθµό ή είκοσι ενός (21) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού (ήταν 4 

έτη ή 16 έτη συνολικής υπηρεσίας). 
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ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η 

συµπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθµό ή είκοσι επτά (27) ετών συνολικής υπηρεσίας 

Αξιωµατικού (ήταν 5 έτη ή 21 έτη συνολικής υπηρεσίας). 

στ. Για την προαγωγή των Συνταγµαταρχών και αντιστοίχων απαιτείται η 

συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθµό ή τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας 

Αξιωµατικού (ήταν 3 έτη).  

ζ. Για την προαγωγή των Ταξιάρχων και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση δύο 

(2) ετών στο βαθµό. 

η. Για την προαγωγή των Υποστρατήγων και αντιστοίχων απαιτείται η συµπλήρωση 

συνολικά τριών (3) ετών ως ανωτάτων Αξιωµατικών (ήταν 3 έτη ή 4 ως ανώτατος 

Αξιωµατικός). 

Κατόπιν των παραπάνω και σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο,  κάθε 

Αξιωµατικός δύναται να λάβει πλήρη σύνταξη µετά από 35 χρόνια υπηρεσίας (4 φοίτησης 

στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ2) και 31 ως Αξιωµατικός) όταν 

θα κρίνεται για προαγωγή στο βαθµό του Ταξιάρχου.  

Το αρµόδιο κατά κλάδο Συµβούλιο Κρίσεων, προκειµένου να διαπιστώσει τη 

συνδροµή των ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του ατοµικού 

φακέλου του κρινόµενου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η 

επαγγελµατική επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσµατικότητά του. Για το σχηµατισµό 

της κρίσης του, το συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία των ατοµικών φακέλων. 

   

3.3  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

 

Για τις προαγωγές των Αξιωµατικών των Ε∆ λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη τα 

παρακάτω κριτήρια: 

α. Η βαρύτητα των Μονάδων και των θέσεων στις οποίες υπηρέτησαν την τελευταία 

πενταετία. 

β. Ο χρόνος υπηρεσιακής − διοικητικής εµπειρίας σε θέση ευθύνης, επιχειρήσεις, 

∆ιεθνείς Οργανισµούς  και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, 

υπολογιζόµενος σε µήνες. 

γ. Η βαθµολογία της υπηρεσιακής αξιολόγησης από την τελευταία προαγωγή. 
                                                           
2 Για το Στρατό Ξηράς είναι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), 
 για το Πολεµικό Ναυτικό η Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆),   
για την Πολεµική Αεροπορία η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) ενώ 
κοινών Σωµάτων είναι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ) και η Σχολή Αξιωµατικών 
Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 
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Επικουρικά λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω κριτήρια: 

α. Το Όπλο, το Σώµα ή η ειδικότητά τους. 

β. Τα επαγγελµατικά και τεχνικά τους προσόντα, όπως παρακάτω: 

(1) Ο βαθµός αποφοίτησης από παραγωγική σχολή των Ε∆ (Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων- ΣΣΕ και Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων- ΣΣΑΣ) . 

(2) Ο βαθµός άλλου τίτλου σπουδών εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής 

βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών. 

(3) Το διδακτορικό δίπλωµα σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο 

της υπηρεσίας. 

(4) Το διδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο. 

(5) Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό 

αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της υπηρεσίας  

(6) Ο µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό 

αντικείµενο. 

(7) Ο βαθµός αποφοίτησης από Σχολεία των Ε∆. 

(8) Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, σε βαθµό άριστο, πολύ καλό και καλό, 

βαθµολογούµενης αντιστοίχως. 

γ. Ειδικές δραστηριότητες, ως εξής: 

(1) Συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες) που σχετίζεται µε το αντικείµενο της 

υπηρεσίας. 

(2) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες κ.λπ. συναφείς µε το 

αντικείµενο της υπηρεσίας. 

(3) Συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχοµένου, ∆ιοικητικά Συµβούλια και λοιπά 

όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων. 

(4) Ηθικές αµοιβές. 

 

Είδη κρίσεων 

1.  Σύµφωνα µε το νόµο 3883/2010, οι Αξιωµατικοί κρίνονται: 

α. Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή (προσθήκη του συγκεκριµένου νόµου που 

δεν προϋπήρχε), 

β. Προακτέοι κατ’ εκλογή, 

γ. Προακτέοι επ’ ανδραγαθία, 

δ. ∆ιατηρητέοι, 
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ε. ∆ιατηρητέοι στον αυτό βαθµό. 

στ. Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, 

ζ. Αποστρατευτέοι. 

2. Κρίση «Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»: 

α. Αντισυνταγµατάρχες και αντίστοιχοι για να κριθούν προακτέοι κατ’ απόλυτη 

εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν σε 

βαθµό εξαίρετο, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα: 

(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό εξαίρετο στους βαθµούς ανωτέρων 

Αξιωµατικών. 

(2) Αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία µε βαθµό 

εξαίρετο. 

(3) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εµπειρία και ικανότητα 

ανάλογα µε την ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε 

εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα 

καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για το βαθµό 

και την ειδικότητά τους 

(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του 

εκάστοτε βαθµού σε βαθµό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό. 

β. Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι και ανώτατοι Αξιωµατικοί, για να κριθούν 

προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή, πρέπει, κατά την κρίση των αρµόδιων Συµβουλίων 

Κρίσεων, να συγκεντρώνουν, όπως προκύπτει από τον ατοµικό τους φάκελο, τα παρακάτω 

προσόντα: 

(1) Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθµό εξαίρετο στον κατεχόµενο βαθµό. 

(2) Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εµπειρία και ικανότητα ανάλογα 

µε την ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό, 

είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα 

καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για το βαθµό 

τους  

(3) Αποφοίτηση από την Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου µε βαθµό «Λίαν 

Καλώς», για τις ειδικότητες που προβλέπεται η σχετική δυνατότητα φοίτησης ως προσόν 

υπηρεσιακής εξέλιξης. 

(4) Άσκηση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα αναλόγως του 

εκάστοτε βαθµού σε βαθµό εξαίρετο, ιδιαίτερα δε στον κατεχόµενο βαθµό. 
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3.4  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 

 Τα θέµατα των µεταθέσεων και τοποθετήσεων των αξιωµατικών, καλύπτονται από 

την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1631, τεύχος Β του 2013. Τα κύρια σηµεία έχουν όπως παρακάτω: 

 1. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί µεταθέσεων και η εξειδίκευση των  

κριτηρίων έχουν ως εξής: 

α. Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθµό και την 

ειδικότητά τους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) και τις 

εκάστοτε  υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιλέον λαµβάνονται υπόψη η ιεραρχική δοµή των  

Μονάδων, η ειδικότητα, η εξειδίκευση , η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους καθώς και η 

κρισιµότητα στελέχωσης των Μονάδων.  

β. Οι µεταθέσεις στελεχών από το βαθµό του ∆εκανέα και αντιστοίχων µέχρι και 

Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται µετά τη συµπλήρωση διετούς 

τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε µία (1) υπηρεσία. 

γ. Τα στελέχη που ολοκληρώνουν µε µέριµνα της υπηρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις 

εσωτερικού-εξωτερικού (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µεταπτυχιακά 

προγράµµατα, εξειδικευµένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις), µετατίθενται µετά το πέρας της 

εκπαίδευσής τους, σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειµένου εκπαίδευσής τους µε σκοπό την 

αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν. 

2. Ο σχεδιασµός των µεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο κενών θέσεων 

λαµβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραµετροποιούνται, ανάλογα µε τις 

ιδιαιτερότητες των Κλάδων: 

α. Την απόδοση, όπως αυτή αποτιµάται στις εκθέσεις αξιολόγησης των 

στελεχών της τελευταίας δεκαετίας. 

β. Την επίδοση στα υποχρεωτικά κατά κλάδο σχολεία-σχολές. 

γ. Την υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης. 

δ. Την επιχειρησιακή βαρύτητα των Μονάδων που υπηρέτησε το στέλεχος. 

ε. Την επιτελική εµπειρία σε Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) και Μείζονες 

Επιχειρησιακούς Σχηµατισµούς. 

στ. Τις ονοµαστικές ηθικές αµοιβές.  

ζ. Τις πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές. 
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η. Τέκνα που θα φοιτήσουν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά το επόµενο από την 

υλοποίηση των µεταθέσεων σχολικό έτος, προκειµένου να µην αλλάζουν σχολικό 

περιβάλλον.  

θ. Προβλήµατα υπογονιµότητας υπό θεραπευτική αγωγή. 

ι. Την εκπαίδευση µε µέριµνα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό 

(φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µεταπτυχιακά  προγράµµατα, εξειδικευµένες 

κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις). 

  3. Για την εκτίµηση των κριτηρίων των µεταθέσεων πραγµατοποιείται 

υπολογισµός και η µοριοδότηση για το σύνολο των ετών πραγµατικής στρατιωτικής 

υπηρεσίας των στελεχών και των κοινωνικών κριτηρίων του τόπου προτίµησης-επιθυµίας 

µετάθεσης και της διάθεσης στέγης. 

 

3.5 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Τα θέµατα εκπαίδευσης των αξιωµατικών στις Ελληνικές  Ένοπλες ∆υνάµεις 

(Στρατό Ξηράς, Πολεµικό Ναυτικό και Πολεµική Αεροπορία), καλύπτονται από την 

Υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε µε το ΦΕΚ 1854, τεύχος Β του 2011 µε θέµα 

«Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίµων Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων». 

Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση, οι µόνιµοι Αξιωµατικοί των Ενόπλων 

∆υνάµεων για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι 

απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους, και για την ενηµέρωσή τους στις νέες 

τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστηµονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται µε τις 

Ένοπλες ∆υνάµεις, φοιτούν σε ορισµένους βαθµούς υποχρεωτικά στα σχολεία που 

αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους. 

Η ολοκλήρωση της φοίτησης στα σχολεία αυτά σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

αντιστοίχων κανονισµών λειτουργίας του κάθε σχολείου, αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης 

για προαγωγή, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν, που 

εκτιµάται από τα Συµβούλια Κρίσεων. 

Σχολεία Αξιωµατικών Στρατού Ξηράς 

Για τους Αξιωµατικούς του Στρατού Ξηράς αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής η 

φοίτηση σε σχολεία ως εξής: 

α. Το Βασικό Τµήµα Σχολών Εφαρµογής, όλων των Όπλων – Σωµάτων (Ο−Σ), για 

όλους τους Αξιωµατικούς (Ο−Σ), στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού. 
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β. Το Προκεχωρηµένο Τµήµα, όλων των Όπλων – Σωµάτων (Ο−Σ), για όλους τους 

Αξιωµατικούς (Ο−Σ), στο βαθµό του Λοχαγού. 

γ. Η Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών (Σ∆ΙΕΠ), για όλα τα Ο−Σ, πλην Αξιωµατικών 

Υγειονοµικού (ΥΓ), στο βαθµό του Λοχαγού ή Ταγµατάρχη. 

δ. Η απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, για τους Ιατρούς του Υγειονοµικού (ΥΓ) στο 

βαθµό του Λοχαγού. 

 

Ανωτάτη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέµου (Α∆ΙΣΠΟ) 

Η φοίτηση στην Α∆ΙΣΠΟ καθορίζεται, ως υποχρεωτικό Σχολείο για κρίση 

προαγωγής σε Ανώτατο βαθµό (Ταξιάρχου και άνω), για όλους τους Αξιωµατικούς, που 

προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΣΣΕ−ΣΝ∆−ΣΙ). 

Τα θέµατα αφορώντα τη λειτουργία της Α∆ΙΣΠΟ καθορίζονται από το Προεδρικό 

∆ιάταγµα υπ. Αριθµ 251 «Οργανισµός της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου 

(Α.∆Ι.Σ.ΠΟ)» που δηµοσιεύτηκε µε το ΦΕΚ 236 τεύχος Α του 2004. 

Στον Οργανισµό της Σχολής καθορίζεται ότι, είναι Σχολή ανωτάτων στρατιωτικών 

σπουδών  και αποστολή της είναι να παρέχει διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και 

στρατηγικού επιπέδου, καθώς και επιµόρφωση σε βασικά θέµατα γεωπολιτικής σε 

ανώτερους αξιωµατικούς των τριών Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆), µε σκοπό την 

προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδικών 

επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για τη στελέχωση εθνικών και συµµαχικών διακλαδικών 

στρατηγείων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό και λοιπών εθνικών – συµµαχικών διεθνών 

θέσεων και για να τους καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς διακλαδικών 

στρατηγείων. 

Ο χρόνος φοίτησης είναι τουλάχιστον δέκα µήνες και θεωρείται ένα εκπαιδευτικό 

έτος. Στη σχολή φοιτούν ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις αξιωµατικοί των τριών κλάδων 

των Ενόπλων ∆υνάµεων που έχουν συµπληρώσει συνολική πραγµατική υπηρεσία 

αξιωµατικού από δεκαπέντε έως εικοσιδύο έτη. Οι αξιωµατικοί συµµετέχουν στις εξετάσεις 

κατόπιν επιλογής τους από τα Ανώτατα Συµβούλια των αντιστοίχων Κλάδων.  

Σε ότι αφορά τα προσόντα των σπουδαστών πρέπει οι Αξιωµατικοί που επιλέγονται 

για συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις και φοίτηση στην Α∆ΙΣΠΟ να έχουν τα 

παρακάτω: 

• Να έχουν προαχθεί κατ’ εκλογή στον κατεχόµενο βαθµό και να διαθέτουν τα 

ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη. 
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• Να είναι απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

(ΑΣΕΙ)  

• Να είναι απόφοιτοι των αντιστοίχων Σχολών ∆ιοικήσεως και Επιτελών των 

Κλάδων µε βαθµό «λίαν καλώς» και άνω. 

• Να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο First Certificate ή άλλη 

γλώσσα χώρας µέλους της Ευρωπαϊκήε Ένωσης σε αντίστοιχο επίπεδο. 

• Να έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο ∆ιοίκησης για το βαθµό του 

Ταγµατάρχη- Αντισυνταγµατάρχη ή αντιστοίχων βαθµών των άλλων κλάδων των Ε∆ ή να 

υπάρχει περιθώριο συµπλήρωσης αυτού, προ ή µετά την αποφοίτηση από τη Σχολή. 

 

Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ) 

Η ΣΕΘΑ αποτελεί το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 

Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και πολιτικού προσωπικού ανώτερης βαθµίδας, 

καθώς και στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας, Λιµενικού Σώµατος, Υπουργείων, δηµοσίων 

οργανισµών και λοιπών φορέων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκή γνώση στον 

ευρύτερο τοµέα των Στρατηγικών Σπουδών <http://setha.army.gr/index.php/el/2013-08-02-

19-42-29/9-greek/2013-08-02-19-38-30/1-2013-08-02-19-40-46> [Accessed on 25 

December 2013] . 

Τα θέµατα αφορώντα τη λειτουργία της ΣΕΘΑ, καθορίζονται από το Προεδρικό 

∆ιάταγµα υπ. αριθµ 153 «Περί Οργανισµού της Σχολής Εθνικής Άµυνας», που 

δηµοσιεύτηκε µε το ΦΕΚ 111 τεύχος Α του 2004. 

Σύµφωνα µε αυτό, αποστολή της Σχολής είναι η επιµόρφωση στις Αµυντικές 

Σπουδές αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆), των Σωµάτων Ασφαλείας και 

Λιµενικού Σώµατος, καθώς και των Υπαλλήλων των Υπουργείων, Οργανισµών και 

Επιχειρήσεων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε σκοπό να καταστούν ικανοί επιτελείς να 

χειρίζονται θέµατα Εθνικής Άµυνας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

Στη Σχολή φοιτούν: 

• Ανώτεροι Αξιωµατικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, που 

προέρχονται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) Βαθµού 

Συνταγµατάρχη - Αντισυνταγµατάρχη Όπλων και Σωµάτων του Στρατού Ξηράς, και 

αντιστοίχων για τους υπόλοιπους κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων ύστερα από επιλογή από 

τα αρµόδια Επιτελεία.  

• Ανώτεροι Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και 

του Λιµενικού Σώµατος. 
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• Υπάλληλοι βαθµού Α΄, κατηγορίας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των 

Υπουργείων , Κρατικών Οργανισµών ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, µετά από εισήγηση του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) και απόφαση του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας (ΥΕΘΑ). 

• Ανώτεροι Αξιωµατικοί και κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Αξιωµατικοί συµµάχων και φίλων χωρών 

µε απόφαση του ΥΕΘΑ . 

 Σε ότι αφορά τα προσόντα των σπουδαστών πρέπει οι Αξιωµατικοί που επιλέγονται 

να έχουν τα παρακάτω: 

• Να διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη κατ’ εκλογή. 

• Να είναι απόφοιτοι της Α∆ΙΣΠΟ ή αναγνωρισµένων από το Υπουργείο 

Εθνικής Άµυνας ισότιµων σχολών του εξωτερικού µε βαθµό «λίαν καλώς» και άνω. 

• Να µην ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες Ελαφράς Υπηρεσίας (ΕΥ) ή 

Υπηρεσίας Γραφείου (ΥΓ) ή Υπηρεσίας Ξηράς (ΥΞ) ή Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) ή 

Ιπτάµενους Εδάφους (ΙΕ). 

Η παρεχόµενη εκπαίδευση είναι είτε µε κανονική παρακολούθηση, διάρκειας εννέα 

(9) περίπου µηνών, είτε εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακή µάθηση) διάρκειας δεκαοκτώ (18) 

περίπου µηνών.  

<http://setha.army.gr/index.php/el/2013-08-02-19-42-29/9-greek/2013-08-02-19-38-30/1-

2013-08-02-19-40-46> [Accessed on 25 December 2013]. 

 

Πίνακας 1, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
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4. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 

 

Οι προκλήσεις για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, που αναδείχθηκαν µετά τις 

επιθέσεις της 11 Σεπτεµβρίου 2001 και τη συνεχιζόµενη πολεµική εµπλοκή των ενόπλων 

δυνάµεών τους στο Αφγανιστάν, το Ιράκ αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο, οδήγησαν τη 

Στρατιωτική ιεραρχία των ΗΠΑ να αναθεωρήσει  και να προσαρµόσει το υφιστάµενο 

σύστηµα διαχείρισης του προσωπικού όλων των βαθµών, αλλά και το πλαίσιο ανάπτυξης 

των Αξιωµατικών τους.   

Σύµφωνα µε τον Thie et al 1994,  o  Αξιωµατικός οδηγεί τη µάχη, αποφασίζοντας τι 

πρέπει να γίνει και πότε. Τον ή την απασχολούν οι ευρύτεροι στόχοι του τµήµατος, 

λαµβάνοντας αποφάσεις συνεκτιµώντας τις υφιστάµενες συνθήκες και σύµφωνα µε τις 

ευρύτερες κατευθύνσεις.  

Οι Αξιωµατικοί ως στρατιωτικοί ηγέτες οι οποίοι, αποτελούν πηγή έµπνευσης για τα 

τµήµατα ή τις  µονάδες τους, και αποτελούν το παράδειγµα για τους υφισταµένους τους. 

Αναπτύσσουν τον αναµενόµενο επαγγελµατισµό µέσα από τη στρατιωτική  εκπαίδευση, την 

επαγγελµατική τους κατάρτιση, και την απόκτηση εµπειριών  που τους προετοιµάζουν για 

ανώτερα επίπεδα ευθύνης. Οι Αξιωµατικοί είναι οι κάτοχοι της στρατιωτικής γνώσης, του 

σχεδιασµού και της διαχείρισης των στρατιωτικών συστήµατων (OPMS XXI, Final Report, 

1997).  

Οι βαθµοί των Αξιωµατικών και των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάµεων των 

ΗΠΑ, βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τους βαθµούς των χωρών του ΝΑΤΟ κατά συνέπεια και 

µε αυτούς των Ελληνικών Ε∆3. Οι Βαθµοί (grades) των Αξιωµατικών του Στρατού 

Ξηράς, είναι οι ακόλουθοι: 

Κατώτεροι Αξιωµατικοί (Company Grade) 

• Ανθυπολοχαγός (2nd Lieutenant) 

• Υπολοχαγός (1st Lieutenant) 

• Λοχαγός (Captain) 

Ανώτεροι Αξιωµατικοί (Field Grade) 

• Ταγµατάρχης (Major) 

• Αντισυνταγµατάρχης (Lieutenant Colonel) 

• Συνταγµατάρχης (Colonel) 

                                                           
3 Με εξαίρεση το βαθµό του Στρατάρχη (General of the Army) - φέρει 5 αστέρια-  που δεν υφίσταται στις 

Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις. 
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Ανώτατοι Αξιωµατικοί (General Officers) 

• Ταξίαρχος (Brigadier General) 

• Υποστράτηγος (Major General) 

• Αντιστράτηγος  (Lieutenant General) 

• Στρατηγός (General) 

• Στρατάρχης (General of the Army) 

Οι βαθµοί των οπλιτών, των Υπαξιωµατικών και των Ανθυπασπιστών διαφέρουν 

σηµαντικά από τις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ καθώς και µε αυτούς των Ελληνικών Ε∆. Η 

διαφορά οφείλεται πέραν των ιστορικών λόγων, κυρίως στον τρόπο αξιοποίησης, 

εκµετάλλευσης και ανάθεσης καθηκόντων σε αυτούς.  

 

 

Πίνακας 1, ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΗΠΑ  

(JFCBVA 15 Booklet, edition 3, NATO GRADES/NATIONAL RANK STRUCTURE)  

 

 

4.1  ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  

 

Για το Στρατό Ξηράς, το χρησιµοποιούµενο σύστηµα διαχείρισης του στρατιωτικού 

προσωπικού, όλων των βαθµών, καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο περίπου µισό εκατοµύριο 

ένστολοι, που βρίσκονται σε 100 διαφορετικές χώρες, µετατίθενται, τους ανατίθενται 

καθήκοντα, προάγονται, εκπαιδεύονται ή επιµορφώνονται και αποχωρούν από την 
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υπηρεσία, είτε λόγω παραιτήσεως οικειοθελώς, είτε λόγω αποστρατείας ή απόλυσης 

(Shrimpton, Newman, 2005).  

Τα θέµατα σταδιοδροµίας των Αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ 

καλύπτονται από το «Σύστηµα ∆ιαχείρισης του Προσωπικού των Αξιωµατικών» [Officer 

Personnel Management System (OPMS)], το οποίο αναγράφεται στο Φυλλάδιο του 

Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ 600-3 [Department of the Army (DA) Pamphlet].  

Το OPMS καθιερώθηκε σαν έννοια το 1972 και ήταν αποτέλεσµα µιας αρχικής 

µελέτης του Κολλεγίου Πολέµου του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ  (U.S. Army War College) 

σχετικά µε τον στρατιωτικό επαγγελµατισµό. Την ακολούθησε ενδελεχής ανάλυση επί 

θεµάτων προσωπικού.  

 

 

4.2  OPMS ΙΙ  

 

Πλήρης αναθεώρηση του OPMS του 1972, πραγµατοποιήθηκε το 1984, σε OPMS ΙΙ, 

έτσι ώστε η διαχείριση των Αξιωµατικών και της σταδιοδροµίας τους, να συµβαδίσει µε τις 

απαιτήσεις και εξελίξεις της εποχής.  

Οι Shrimpton και Newman, 2005 αναφέρουν ότι σύµφωνα µε το OPMS ΙΙ, 

καθοριζόταν το Βασικό Όπλο ή Σώµα (branch4) στο οποίο ανήκει ο κάθε Αξιωµατικός. Σε 

αυτό το Όπλο ή Σώµα (branch) ή κύριο µονοπάτι καριέρας5, ώφειλε να υπηρετήσει ο 

Αξιωµατικός για τουλάχιστον 6 χρόνια. Αυτά ήταν τα 16 ακόλουθα: 

• Πεζικού (infantry), 

• Τεθωρακισµένων (armor), 

• Πυροβολικού Μάχης (field artillery), 

• Αεραµύνης (air defense),  

• Αεροπορίας Στρατού (aviation),  

• Ειδικές δυνάµεις (special forces), 

• Μηχανικού (engineers), 

• Στρατιωτικών Πληροφοριών (military intelligence),  

• Στρατονοµίας (military police),  

• ∆ιαβιβάσεων (signal corps), 

                                                           
4 «A Branch is a grouping of officers that comprises an arm or Service of the Army». ∆εν υφίσταται  ακριβής 
µετάφραση στα ελληνικά. Για λόγους αντιστοιχίας µε τον Ελληνικό Στρατό και πληρέστερης κατανόησης, 
αποδίδεται ως Όπλο – Σώµα. 
5 Primary “muddy boots” career track 
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• Γενικών Υπασπιστών (adjutant general),  

• Οικονοµικού (finance), 

• Πυροµαχικών (ordnance), 

• Μεταφορών  (transportation), 

• Εφοδιασµού (quartermaster) και  

• Χηµικού πολέµου (chemical corps). 

Ακολούθως σε κάθε Αξιωµατικό καθοριζόταν ένας λειτουργικός τοµέας (functional 

area – FA) ή δευτερεύον µονοπάτι καριέρας6. Οι λειτουργικοί τοµείς (functional areas - FA) 

αποτελούν οµαδοποίηση αξιωµατικών σύµφωνα µε κατεχόµενη τεχνική ειδικότητα ή 

δεξιότητα, η οποία συνήθως απαιτεί σηµαντική εκπαίδευση, κατάρτιση και εµπειρία. Σε 

αυτόν, ώφειλε να υπηρετήσει ο Αξιωµατικός για µέγιστο χρόνο 7 ετών. Οι λειτουργικοί 

τοµείς ήταν οι ακόλουθοι: 

• Ψυχολογικών επιχειρήσεων και πολιτικών θεµάτων [psychological operations and 

civil affairs (FA 39)],  

• Ελεγκτικού [comptroller (FA 45)],  

• ∆ηµοσίων σχέσεων [public affairs (FA 46)], 

• Αλλοδαπής περιοχής [foreign area officer (FA 48)],  

• Επιχειρησιακής έρευνας και ανάλυσης συστηµάτων [operations research and 

systems analysis (FA 49)],  

• Απόκτησης πληροφοριών [Army acquisition corps (FA 51)],  

• Πυρηνικών όπλων [nuclear research and operations (FA 52)],  

• ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων [information systems management (FA 

53)] 

Οι προαγωγές των Αξιωµατικών πραγµατοποιούνταν όµως, βάσει της απόδοσής 

τους στα βασικά Όπλα ή Σώµατα (branches) και κυρίως σε θέσεις που αποκτούσαν 

προσόντα στο Όπλο ή Σώµα που ανήκουν7.  

Αυτή η απαίτηση δηλαδή οι αξιωµατικοί να υπηρετούν σε θέσεις απόκτησης 

προσόντων στο  όπλο ή Σώµα, είχε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

(1) Οι Αξιωµατικοί οι οποίοι επιθυµούν και ενδιαφέρονται να υπηρετούν 

αποκλειστικά και µόνο σε θέσεις του βασικού όπλου ή Σώµατος, να µπορούν να το 

επιτύχουν µόνο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, και 

                                                           
6 Secondary career track 
7 Βranch-qualifying (BQ) jobs 
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(2) Αξιωµατικοί οι οποίοι επιθυµούν και ενδιαφέρονται να υπηρετούν σε θέσεις του 

λειτουργικού τοµέα (FA), να υπηρετούν για το µεγαλύτερο διάστηµα της καριέρας τους σε 

θέσεις απόκτησης προσόντων στο  όπλο ή Σώµα, µε αποτέλεσµα να µην αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους στο λειτουργικές τοµέα που ανήκουν. 

Το OPMS θεωρήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ότι παρήγαγε µη 

«εστιασµένους» (unfocused) Αξιωµατικούς (Shrimpton και Newman, 2005) και χρειαζόταν 

αναθεώρηση. 

Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στο πολεµικό ναυτικό των ΗΠΑ. Ο Stavridis, 2009, 

θεωρεί ότι «το υφιστάµενο σύστηµα ανάπτυξης των αξιωµατικών του πολεµικού ναυτικού, 

είναι κατά βάση προϊόν του ψυχρού πολέµου, το οποίο αποδίδει µεγάλη έµφαση στην 

τεχνική εκπαίδευση και σε ένα πρότυπο καριέρας όπου κυριαρχούν οι τοποθετήσεις σε 

θέσεις σχετικές µε πολεµικά πλοία» και ως εκ τούτου έπρεπε να εκσυγχρονιστεί.  

 

4.3  OPMS ΧΧΙ TASK FORCE 

 

O Αρχηγός του Αµερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού Στρατηγός Dennis J. 

Reiner διέταξε µε έγγραφο (memorandum) το 1996, τη σύγκληση Επιτροπής/Οµάδας 

Εργασίας Εκπόνησης του OPMS ΧΧΙ8 (OPMS XXI Task Force) µε σκοπό την αναθεώρηση 

του «Συστήµατος ∆ιαχείρισης του Προσωπικού των Αξιωµατικών» [Officer Personnel 

Management System (OPMS)] και την προσαρµογή του στις ανάγκες του 21ου αιώνα. 

Επικέντρωσε την Οµάδα εργασίας κυρίως σε τρεις βασικούς σκοπούς: 

 Να αναθεωρήσει το OPMS και να εισηγηθεί τροποποιήσεις, διασφαλίζοντας ότι ο 

Στρατός Ξηράς αναπτύσσει αξιωµατικούς των οποίων η συµπεριφορά αντικατοπτρίζει τις 

στρατιωτικές αξίες και αποκτούν τις κατάλληλες ικανότητες γνώσεις και συµπεριφορά. Το 

προτεινόµενο σύστηµα, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κλάδου (του Στρατού 

Ξηράς), αλλά και διακλαδικές, µεταξύ των διαφορών υπηρεσιών αλλά και διεθνείς (Joint, 

interagency, intergovernmental and multinational – JIIM). 

Να προτείνει ένα εφικτό πλαίσιο για το OPMS ΧΧΙ, το οποίο θα συνδέει τη µελέτη 

για το OPMS ΧΧΙ, µε τις παράλληλες µελέτες για την «Ανάπτυξη Ηγετών ΧΧΙ», την 

«Ανάπτυξη Χαρακτήρα ΧΧΙ» και τις νέες πρωτοβουλίες τροποποίησης της διαδικασίας 

Αξιολόγησης (Officers Evaluation Report - OER). 

Να προβλέψει και να σχεδιάσει στις προτάσεις, µηχανισµό περιοδικής αναθεώρησης 

και επικαιροποίησης. 

                                                           
8 ή  OPMS III 
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Για να επιτύχει σε αυτούς τους 3 σκοπούς, η επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει το 

OPMS από στρατηγική θεώρηση και πέραν των παραδοσιακών ορίων – αντιλαµβανόµενη 

«από πού έρχεται και πού θέλει να φτάσει» το σώµα των Αξιωµατικών (Officer corps). 

Ταυτόχρονα θα ώφειλε να σέβεται τις βασικές στρατιωτικές αξίες (Army’s fundamental 

values) και την επικέντρωση στις πολεµικές επιχειρήσεις (warfighting focus). 

Κατ’ ελάχιστον η µελέτη θα έπρεπε:  

Να παράσχει µια εκτίµηση του τρόπου µε τον οποίο το σώµα των αξιωµατικών 

πρέπει να είναι οργανωµένο, σε ένα πιο δυναµικό και τεχνολογικά προηγµένο Στρατό, σα 

µια δύναµη που µπορεί να αντιµετωπίσει όλες τις απειλές τόσο στο εγγύς µέλλον αλλά και 

στον επόµενο αιώνα. 

Να περιγράψει λογικές προσδοκίες για το σώµα των Αξιωµατικών, µε δεδοµένο τις 

αλλαγές στη δοµή δυνάµεως και τα δεδοµένα των πόρων. 

Να αναπτύξει βιώσιµες κλίµακες σταδιοδροµίας (career paths) οι οποίες παρέχουν 

ευκαιρίες και επιλογές, και ταυτόχρονα να εξισορροπούν τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις 

σε θέσεις του Όπλου ή Σώµατος (branch), του λειτουργικού τοµέα (FA) ή σε γενικές θέσεις 

(branch immaterial), κατά τη διάρκεια όλων των βαθµών. 

Να προτείνει τη βέλτιστη σχέση µεταξύ της στρατιωτικής εκπαίδευσης, της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, της ατοµικής ανάπτυξης και των µεταθέσεων,  λαµβάνοντας 

υπ’ όψη διάφορες κλίµακες σταδιοδροµίας (career paths). 

Να εκπονήσει ένα σύστηµα, που λαµβάνει υπ’ όψη και εξισορροπεί τις απαιτήσεις 

ανάπτυξης ηγετών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την εθνική πολιτική. 

Ο Στρατηγός Reiner καθόρισε το OPMS ΧΧΙ ως ένα από τα ύψιστης 

προτεραιότητας θέµατα (project) λέγοντας ότι «δεν είναι τίποτα πιο σηµαντικό από το να 

αναπτύξεις τους µελλοντικούς ηγέτες του Στρατού». Ως σύνοψη των εντολών του, κατέληγε 

ότι το OPMS ΧΧΙ θα πρεπει να είναι ένα σύστηµα “win-win”, όπου υπάρχει κέρδος και για 

το Στρατό αλλά και για τον κάθε Αξιωµατικό. 

Η επιτροπή υπέβαλλε τη µελέτη τον Ιούλιο του 1997, τονίζοντας ότι το OPMS 

πρέπει να ενσωµατώνει µια συνολική προσέγγιση στρατηγικής διαχείρισης του ανθρωπίνου 

δυναµικού, σε ότι αφορά την ανάπτυξη και τη διαχείριση της σταδιοδροµίας των 

αξιωµατικών. Επικεντρώθηκε στους αξιωµατικούς του ενεργού στρατού (όχι εφεδρείας ή 

εθνοφυλακής) που ανήκουν στην κατηγορία που έχουν τη δυνατότητα ανταγωνισµού και 
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ανέλιξης
9, ενώ άλλες µελέτες ασχολήθηκαν µε τους αξιωµατικούς των ειδικών σωµάτων 

(special branches), όπως ιατροί και δικηγόροι.  

Τί πρέπει να περιµένουν οι Αξιωµατικοί από το Στρατό  

Θεώρησε ότι ένα σύστηµα διαχείρισης προσωπικού και ιδίως αξιωµατικών, 

προκειµένου να είναι πλήρως αποτελεσµατικό, πρέπει να ικανοποιεί όχι µόνο τις 

υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και εκείνες των αξιωµατικών που υπηρετούν. Είναι σαφές ότι οι 

απαιτήσεις του Στρατού έρχονται πρώτα, αλλά στο µέτρο του δυνατού και υπό αυτόν τον 

περιορισµό, οι αξιωµατικοί εύλογα αναµένουν ο στρατός να τους παρέχει επτά βασικές 

συνθήκες κάτω από τις οποίες υπηρετούν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους: 

• Ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και προωθεί την ηθική του Στρατού και 

στρατιωτικές αξίες. 

• Επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της 

τακτικής και ειλικρινούς ανατροφοδότησης. 

• Την επαγγελµατική ικανοποίηση ότι παρέχει ουσιαστική συµβολή στο 

στρατό και το Έθνος. 

• Την ευκαιρία να εργαστούν σε θέσεις όπου ο αξιωµατικός και ο Στρατός 

εκτιµούν. 

• Αξιόπιστες ευκαιρίες για ανάπτυξη και άλλες ανταµοιβές. 

• Επαρκή αποζηµίωση, αναγνώριση και κύρος για την αποτελεσµατική 

απόδοση στην εργασία. 

• Λογική σταθερότητα, προβλεψιµότητα, ασφάλεια των θέσεων εργασίας, και 

την απελευθέρωση από τη σοβαρή ανησυχία σχετικά µε το µετά τη συνταξιοδότηση 

οικονοµικό µέλλον. 

Προβλέφθηκε η δηµιουργία νέων λειτουργικών τοµέων (FA) σε νεοεµφανιζόµενους 

και ανερχόµενους τοµείς, όπως: 

• Μηχανικών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιων [information systems engineering 

(FA 24)], 

• Επιχειρήσεων Πληροφοριών [information operations (FA 30)],  

• Στρατηγικών πληροφοριών [strategic intelligence (FA 34)], 

• Επιχειρήσεων ∆ιαστήµατος [space operations (FA 40)],  

• Στρατηγικής διαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού [strategic human-resource 

management (FA 43)],  

                                                           
9 Ανήκουν στην Army Competitive Category (ACC)  
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• διαχείρισης στρατιωτικής δύναµης [force management (FA 50)], 

• Στρατηγικών Σχεδίων και Πολιτικής [strategic plans and policy (FA 59)]. 

Μια από τις καινοτοµίες που εισήγαγε, ήταν η πρόταση δηµιουργίας ενός 

συστήµατος διαχείρισης των αξιωµατικών, το οποίο να βασίζεται στο πεδίο σταδιοδροµίας 

(career field - CF). Μετά την επιλογή των αξιωµατικών για προαγωγή στο βαθµό του 

Ταγµατάρχη, θα καθορίζεται το πεδίο σταδιοδροµίας (career field - CF) που ανήκουν, 

προκειµένου να υπηρετούν σε θέσεις και να συναγωνίζονται για προαγωγή σε επόµενο 

βαθµό µεταξύ αξιωµατικών του ιδίου πεδίου σταδιοδροµίας (career field - CF).  

Με αυτό τον τρόπο λάµβανε τέλος η πρακτική της "διπλής αξιολόγησης" κατά τη 

διάρκεια των Συµβουλίων προαγωγών, όπου αξιωµατικοί αξιολογούνταν τόσο για το όπλο ή 

σώµα (branch) που ανήκαν αλλά και για τη λειτουργικό τοµέα (FA).  

Πρότεινε τη δηµιουργία 4 πεδίων σταδιοδροµίας (career field - CF), όπως 

παρακάτω: 

• Επιχειρήσεων (Operations) 

• Επιχειρησιακής υποστήριξης (Operational support) 

• Θεσµικής υποστήριξης (Institutional support) 

• Πληροφοριακών Επιχειρήσεων (Information operations) 

Αναλυτικά έχουν όπως παρακάτω: 

• Πεδίο σταδιοδροµίας Επιχειρήσεων (Operations career field – OP CF).  

Ανήκουν αξιωµατικοί που κατέχουν προσόντα, κατάρτιση, εκπαίδευση και εµπειρία 

σε τοµείς που σχετίζονται άµεσα µε την ανάπτυξη των χερσαίων δυνάµεων. Απαρτίζεται 

από αξιωµατικούς που ανήκουν στα 16 Όπλα/Σώµατα (branches) και δύο λειτουργικούς 

τοµείς, 

o Ψυχολογικών Επιχειρήσεων και Πολιτικών θεµάτων (Psychological Operations 

and Civil Affairs - FA 39), και  

o Πολυλειτουργικής διοικητικής µέρινας  (Multifunctional Logistics - FA 90).  

Οι Αξιωµατικοί που ανήκουν σε αυτό το πεδίο (CF) διατηρούν ένα λειτουργικό 

τοµέα (FA) για το υπόλοιπο της σταδιοδροµίας τους, ακόµη και αν ποτέ δεν υπηρετούν σε 

αυτόν.  

• Πεδίο σταδιοδροµίας Πληροφοριακών Επιχειρήσεων (Information operations – IO 

CF).  

Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής της πληροφορίας του 21ου αιώνα, όπως 

αναφέρονται από Όραµα του Στρατού  2010, ο οποίος χαρακτηρίζει «την απόκτηση της 

κυριαρχίας των  πληροφοριών» ως θεµελιώδους σηµασίας για τις µελλοντικές επιχειρήσεις 
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του Στρατού. Το εν λόγω πεδίο συγκεντρώνει αξιωµατικούς συναφών ικανοτήτων που 

σχετίζονται µε τις πληροφορίες. Οι λειτουργικοί τοµείς σε αυτό το πεδίο είναι:  

o Μηχανικός Πληροφοριακών Συστηµάτων (Information Systems Engineering 

- FA 24),  

o Πληροφοριακών Επιχειρήσεων (Information Operations - FA 30),  

o Στρατηγικών πληροφοριών (Strategic Intelligence - FA 34),  

o Επιχειρήσεων ∆ιαστήµατος (Space Operations - FA 40),  

o ∆ηµόσιες Σχέσεις (Public Affairs - FA 46),  

o ∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων (Information Systems Management 

- FA 53), και 

o Επιχειρήσεων Προσοµοίωσης (Simulations Operations - FA 57). 

• Πεδίο σταδιοδροµίας Θεσµικής υποστήριξης (Institutional support – IS CF) 

Εστιάζει στην αυξανόµενη τεχνική και πολύπλοκη φύση της λειτουργίας του 

Στρατού, ως οργανισµού. Η έµφαση αυτού του Πεδίου σταδιοδροµίας είναι στη διαχείριση, 

το σχεδιασµό και προγραµµατισµό των πόρων του Στρατού βραχυπρόθεσµα, µέσοπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα µε την προβολή απαιτήσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Οι 

λειτουργικοί τοµείς σε αυτό το πεδίο (CF) είναι: 

o ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Human Resource Management - FA 

43), 

o ελεγκτικού (Comptroller - FA 45),  

o καθηγητών της Στρατιωτικής Ακαδηµίας των ΗΠΑ Σχολή (US Military 

Academy Permanent Faculty - FA 47),  

o  Επιχειρησιακής Έρευνας / Ανάλυσης Συστηµάτων (Operations 

Research/Systems Analysis - FA 49),  

o Στρατηγικής και Ανάπτυξης ∆ύναµης (Strategy and Force Development - FA 

50), και  

o Πυρηνικών Ερευνών και Επιχειρήσεων (Nuclear Research and Operations - 

FA 52). 

• Πεδίο σταδιοδροµίας Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Operational Support – OS CF)  

Ενισχύει την υφιστάµενη ετοιµότητα, ενώ οικοδοµεί τη µελλοντική δύναµη µέσω 

συνδέσµων και απόκτησης εξειδίκευσης. Αυτό το πεδίο (CF) περιλαµβάνει τους παρακάτω 

λειτουργικούς τοµείς: 

o Αλλοδαπής περιοχής (Foreign Area Officer - FA 48) και  
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o το Σώµα Πρόσκτησης (Army Acquisition Corps), το οποίο περιλαµβάνει  

τους παρακάτω λειτουργικούς τοµείς: 

o Έρευνας, Ανάπτυξης και Πρόσκτησης (Research, Development and 

Acquisition - FA 51),  

o Μερος των Μηχανικών Συστηµάτων Αυτοµατισµού (Systems Automation 

Engineering - FA 53Β),  

o  Πρόσκτησης Συστηµάτων Αυτοµατισµού (Systems Automation Acquisition 

- FA 53C), και  

o Συµβάσεων και Βιοµηχανικής ∆ιαχείρισης (Contracting and Industrial 

Management - FA 97). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Αξιωµατικός οφείλει να υπηρετεί στο βασικό Όπλο ή 

Σώµα (branch) που ανήκει για 7 έως 10 χρόνια. Κατόπιν πρέπει να αναπτύξει και να 

διατηρήσει τις ικανότητες του, είτε στο βασικό Όπλο ή Σώµα (branch), είτε στο λειτουργικό 

τοµέα (FA) για το υπόλοιπο της καριέρας τους. Με αυτόν τον τρόπο τα 2/3 του συνόλου 

των Αξιωµατικών παραµένουν στο Βασικό Όπλο ή Σώµα και το 1/3 του συνόλου στο 

λειτουργικό τοµέα (FA) τους. 

Επίσης πρότεινε σε ότι αφορά τη στρατιωτική εκπαίδευση µετά την επιλογή των 

αξιωµατικών για προαγωγή στο βαθµό του Ταγµατάρχη να µεταβαίνουν όλοι οι 

αξιωµατικοί για εκπαίδευση ενδιαµέσου επιπέδου (Intermediate Level Education - ILE), 

ενώ µετά την επιλογή των αξιωµατικών για προαγωγή στο βαθµό του Συνταγµατάρχη να 

µεταβαίνουν όλοι οι αξιωµατικοί στα Ανώτατα Κολλέγια των Κλάδων (Senior Service 

College -SSC). 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης της επιτροπής, αποτέλεσαν τη βάση των 

τροποποιήσεων του OPMS και τη δηµιουργία του OPMS ΧΧΙ. Το εν λόγω σύστηµα τέθηκε 

σε ισχύ και εφαρµόστηκε το 1998, µε την έκδοση του Φυλλάδιο του Στρατού Ξηράς των 

ΗΠΑ υπ’ αριθµ 600-3 [Department of the Army (DA) Pamphlet]. 

 

4.4  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΠΕ∆ΙΑ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ (CAREER FIELD - CF) 

 

  Σύµφωνα µε τους Shrimpton και Newman, 2005, ο Αµερικάνικος Στρατός για να 

υποβοηθηθεί στην κατανοµή των Αξιωµατικών στα πεδία σταδιοδροµίας, ζητά από τους 

αξιωµατικούς να υποβάλουν τρεις προτιµήσεις για το Όπλο ή Σώµα (branch)  ή λειτουργικό 

τοµέα (functional area – FA) ή και για τα δύο, κατά το 10ο έτος υπηρεσίας ως αξιωµατικός. 

Για να θεωρηθεί ένας αξιωµατικός πλήρως ικανός για Όπλο/Σώµα (branch) ή λειτουργικό 
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τοµέα (functional area – FA) πρέπει να διαθέτει ορισµένα σχετικά προσόντα κατ’ ελάχιστον. 

Επί παραδείγµατι, εάν ένας αξιωµατικός ζητά να κατανεµηθεί/ υπηρετήσει σε ένα 

λειτουργικό τοµέα στον οποίο δεν έχει υπηρετήσει κατά το παρελθόν, σύµφωνα µε µε τις 

κατευθυντήριες γραµµές, αυτός ή αυτή πρέπει να επιδείξει επαρκείς ικανότητες και 

υπόβαθρο για τη θέση.  

Ο Στρατός θέτει αυστηρά ανώτερα και κατώτερα όρια, ή συγκεκριµένο εύρος, για 

τον αριθµό των αξιωµατικών που χρειάζεται σε κάθε Όπλο ή Σώµα (branch) και κάθε 

λειτουργικό τοµέα (functional area – FA).  Αυτό το εύρος αναφέρεται συνήθως ως 

απαιτήσεις σε αξιωµατικούς και επηρεάζεται από τον αριθµό των αποχωρήσεων από το 

Στρατό (αποστρατείες, παραιτήσεις, απολύσεις) και τη διαθεσιµότητα των θέσεων εργασίας. 

Η συνήθης πρακτική για τις προαγωγές των αξιωµατικών στον ανώτερο βαθµό είναι, 

να συγκαλείται Συµβούλιο Κρίσεων προκειµένου να κρίνει και να προαγάγει τους 

κατάλληλους. Το συµβούλιο αυτό αποτελείται από 16 αξιωµατικούς βαθµού 

συνταγµατάρχη,  µε πρόεδρο ανώτατο αξιωµατικό βαθµού υποστρατήγου. 

Για την κατανοµή των Αξιωµατικών στα πεδία σταδιοδροµίας (career field – CF) 

σύµφωνα µε το OPMS XXI, το συµβούλιο χωρίζεται σε τέσσερις επιτροπές των τεσσάρων 

αξιωµατικών. Τουλάχιστον ένα από τα µέλη πρέπει να έχει υπηρετήσει σε θέσεις του Όπλου 

ή Σώµατος (branch) ή λειτουργικού τοµέα (functional area – FA) για τους οποίους η 

επιτροπή είναι υπεύθυνη. Το συµβούλιο αξιολογεί τον κάθε αξιωµατικό, µε βάση τον 

ατοµικό του/της φάκελλο, που αποτελείται από τις εκθέσεις αξιολόγησης, τις ηθικές 

αµοιβές, την εκπαίδευση και την σχετική εµπειρία. Για την κατάταξη των αξιωµατικών, 

κάθε µέλος της επιτροπής των τεσσάρων ατόµων απονέµει µια βαθµολογία σε κάθε 

αξιωµατικό ο οποίος κατέχει τα ελάχιστα προσόντα για να υπηρετήσει σε θέσεις του Όπλου 

ή Σώµατος (branch) ή λειτουργικού τοµέα (functional area – FA).  

Το πρόβληµα όµως εστιάζεται στο εξής ερώτηµα. Πώς µπορούµε να κατανείµουµε 

τους Αξιωµατικούς που επιθυµούν περισσότερο και διαθέτουν τα υψηλώτερα προσόντα στα 

πεδία σταδιοδροµίας (CF), έτσι ώστε να ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις των 

αξιωµατικών και να µην κατανεµηθούν αξιωµατικοί σε θέσεις και εργασίες οι οποίοι δεν 

διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. 

Πριν το 1999, ο Στρατός κατένειµε τους Αξιωµατικούς σε πεδία σταδιοδροµίας (CF) 

κατά περίπτωση (on a case-by-case basis), µε τη χρήση της ανθρώπινης σκέψης και λογικής. 

Με το OPMS ΙΙ ήταν εφικτό, διότι υπήρχε διπλάσιος αριθµός Αξιωµατικών έναντι των 

απαιτουµένων και κατένειµε πολύ µικρό αριθµό αξιωµατικών σε λειτουργικό τοµέα 

(functional area – FA) για το υπόλοιπο της σταδιοδροµίας τους. 
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Σε αντιδιαστολή όµως µε το OPMS ΧΧΙ, ο αριθµός των απαιτουµένων Αξιωµατικών 

για κάθε Όπλο/Σώµα (branch) ή λειτουργικό τοµέα (functional area – FA), συµπίπτει σχεδόν 

µε τον αριθµό των Αξιωµατικών που διαθέτουν τα προσόντα. Έτσι το συµβούλιο έχει µικρό 

περιθώριο ευελιξίας και το εύρος ικανοποίησης των επιθυµιών και των ικανοτήτων 

περιορίζεται. 

Με δεδοµένο ότι κατανέµονται περί τους 1500 Αξιωµατικούς κάθε έτος, ο αριθµός 

των εφικτών λύσεων είναι τουλάχιστον τετραπλάσιος, αφού κάθε αξιωµατικός µπορεί να 

κατανεµηθεί είτε στο βασικό του Όπλο ή Σώµα (branch), είτε σε ένα από τους 3 

λειτουργικούς τοµείς (functional area – FA) που έχει δηλώσει. Για να βρεθεί η βέλτιστη 

λύση αποφασίστηκε η χρήση ενός µαθηµατικού µοντέλου. Συγκεκριµένα το µοντέλο που 

χρησιµοποιείται είναι µοντέλο δικτύου (network model) και ονοµάζεται Career – Field - 

Designation (CFD). Το εν λόγω µοντέλο ελαχιστοποιεί το άθροισµα των βαθµολογιών, ενώ 

χρησιµοποιεί περιορισµούς για να εξασφαλιστεί ότι ο απαιτούµενος αριθµός αξιωµατικών 

κατανέµεται σε κάθε πεδίο σταδιοδροµίας (career field - CF) 

Η επιτυχία του µοντέλου µπορεί να µετρηθεί από την αντίληψη του συµβουλίου για 

την ποιότητα της λύσης και την ικανοποίηση των αξιωµατικών. Τα µέλη του συµβουλίου 

έχουν δηλώσει ότι η ποιότητα της κατανοµής των αξιωµατικών στα Όπλα/Σώµατα (branch) 

ή λειτουργικό τοµέα (functional area – FA) υπήρξε εξαιρετική. Η γραφική απεικόνιση του 

δίκτυου παρέχει µια εννοιολογική κατανόηση του µοντέλου, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 

εµπιστοσύνη στο µοντέλο.  

Παρότι δεν ήταν διαθέσιµα τα ποσοστά αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία, από 

την εφαρµογή της διαδικασίας, για να µετρήσουν την ικανοποίηση των αξιωµατικών, ένα 

άλλο µέτρο εύκολα δείχνει την επιτυχία ή µη της διαδικασίας. Από την έναρξη της χρήσης 

του OPMS XXI, ο στρατός έχει καθιερώσει διαδικασία προσφυγής για τους αξιωµατικούς οι 

οποίοι είναι δυσαρεστηµένοι µε τα αποτελέσµατα του συµβουλίου. Λιγότεροι από το 1% 

υπέβαλαν ενστάσεις από τον Ιούνιο του 2001, δεικνύοντας ότι οι περισσότεροι αξιωµατικοί 

πιστεύουν ότι η διαδικασία είναι δίκαιη. Σε γενικές γραµµές, περίπου το 85 % των 

αξιωµατικών έχουν κατανεµηθεί στην 1η τους προτιµήση και πάνω από 90 % έχουν 

κατανεµηθεί στην 1η ή στη 2η από τις προτιµήσεις τους. 

Οι αποχωρήσεις και οι µη προβλέψιµες αλλαγές στη δοµή δυνάµεων, µπορεί να 

οδηγήσουν σε ελλείψεις ή πλεονάσµατα στον αριθµό των αξιωµατικών στα διάφορα πεδία 

σταδιοδροµίας. Με τη σειρά του, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε κατανοµές που δεν πληρούν 

τις προσδοκίες των αξιωµατικών όλων των βαθµών, γεγονός το οποίο βλάπτει το ηθικό. 
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Ένα µέλος του συµβουλίου σχολίασε ότι: «Το µοντέλο είναι όχι µόνο χρήσιµο, αλλά και 

απαραίτητο».  

 

4.5  OPMS ΧΧΙ, 3Η 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 2010 

 

Το 2010 τέθηκε σε εφαρµογή η 3η αναθεώρηση του OPMS ΧΧΙ και εκδόθηκε το 

αντίστοιχο Φυλλάδιο του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ υπ’αριθµ 600-3 [Department of the 

Army (DA) Pamphlet].  

Στο φυλλάδιο αναφέρεται  ότι, σκοπός του OPMS ΧΧΙ είναι να βελτιώσει την 

αποτελεσµατικότητα και τον επαγγελµατισµό του σώµατος των αξιωµατικών. Αποτελείται 

από αρχές και διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού που εξασφαλίζουν ένα επαγγελµατικό 

σώµα των αξιωµατικών, ικανό να ανταποκριθεί στις µελλοντικές προκλήσεις, ευρισκόµενο 

σε ετοιµότητα προκειµένου να αναπτυχθεί για ανάληψη αποστολής. 

Το OPMS ΧΧΙ αποτελεί ένα εξελισσόµενο σύστηµα, που εξισορροπεί τις ανάγκες 

και απαιτήσεις του Στρατού, µε τις προσδοκίες και τις ανάγκες ανάπτυξης του συνόλου των 

αξιωµατικών. Έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε µια ποικιλία αλλαγών, όπως του 

ισχύοντος στρατιωτικού δόγµατος, µε σκοπό την αντιµετώπιση των αναδυόµενων αναγκών. 

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί εξαµηνιαία διαδικασία αναθεώρησης, η οποία ελέγχεται από τον 

Αρχηγό του Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ και κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι το 

OPMS προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του Στρατού. 

Η ευελιξία είναι ενσωµατωµένη στα διάφορα υποσυστήµατα του, τα οποία είναι 

διασυνδεδεµένα µεταξύ τους και αλληλο-επηρεάζονται από τις οποιεσδήποτε αλλαγές. 

Τα υποσυστήµατα αυτά είναι: 

• Η διαχείριση της συνολικής δύναµης του Στρατού Ξηράς  

• Οι µεταθέσεις του προσωπικού 

• Η επαγγελµατική ανάπτυξη και εξέλιξη 

• Η αξιολόγηση 

• Η κεντρική επιλογή και 

• Η διαδικασία αναθεώρησης 

Στο ισχύον DA Pamphlet 600-3, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο στρατιωτικό ήθος 

(του πολεµιστή)10. Το στρατιωτικό ήθος αναγκάζει τους στρατιώτες να πολεµήσουν κάτω 

απ’ όλες τις συνθήκες για τη νίκη ανεξαρτήτως της απαιτούµενης προσπάθειας. Είναι η 

ανιδιοτελής δέσµευση των στρατιωτών προς το έθνος, την αποστολή, τη Μονάδα και τους 
                                                           
10
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συναδέλφους στρατιώτες. Είναι η επαγγελµατική στάση που εµπνέει κάθε στρατιώτη. Το 

στρατιωτικό ήθος του πολεµιστή στηρίζεται στην άρνηση του να αποδεχθεί την αποτυχία. 

 Έχει αναπτυχθεί και διατηρηθεί µέσω της πειθαρχίας, της δέσµευσης προς τις 

Στρατιωτικές αξίες και την υπερηφάνεια για την στρατιωτική κληρονοµιά. Είναι η 

πεποίθηση ότι η υπηρέτηση στις Ένοπλες ∆υνάµεις είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλά 

µια άλλη εργασία. 

Οι επτά αξίες που καθοδηγούν τους ηγέτες αλλά και όλο το στρατό είναι:  

o η πίστη,  

o το καθήκον, 

o ο σεβασµός,  

o η ανιδιοτελής υπηρεσία, 

o η τιµή,  

o η ακεραιότητα και  

o το προσωπικό θάρρος.  

Το µοντέλο OPMS εστιάζεται περισσότερο στην ποιότητα και το εύρος των 

εµπειριών, και λιγότερο στις ειδικές «πύλες» ή τοποθετήσεις για την ανέλιξη του 

αξιωµατικού. 

(1) Κατά την αρχική τους τοποθέτηση εισόδου στο στράτευµα, οι αξιωµατικοί 

αποκτούν τεχνικές και τακτικές δεξιότητες του Όπλου ή Σώµατος που ανήκουν (branch), για 

να αναπτύξουν στρατιωτικό ήθος και να αποκτήσουν εµπειρία ηγεσίας σε θέσεις διοικήσεως 

κλιµακίου επιπέδου Υποµονάδος (Λόχου). 

(2) Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας ενός Αξιωµατικού, το µοντέλο τονίζει 

την ανάγκη απόκτησης διακλαδικών, µεταξύ των διαφορών υπηρεσιών, διακυβερνητικών 

και διεθνών (Joint, interagency, intergovernmental and multinational – JIIM) εµπειριών 

καθώς και την αντίστοιχη πλήρωση αντιστοίχων θέσεων. 

Ο Stavridis, 2009, ισχυρίζεται ότι «επειδή οι υπάρχουσες απειλές είναι υπερεθνικές 

και µη παραδοσιακές, ο σηµερινός διακλαδικός διοικητής πρέπει να είναι ικανός να 

ενσωµατώσει τις προσπάθειες µιας πιο πλατιάς και ανόµοιας οµάδας οργανισµών από ότι 

κατά το παρελθόν – από εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών µέχρι φιλανθρωπικούς 

οργανισµούς. Για να αναπτύξει αυτή την ενσωµατωµένη δυναµικότητα, ο διοικητής πρέπει 

να είναι περισσότερο γνώστης των διακλαδικών, µεταξύ των διαφορών υπηρεσιών και 

διεθνών επιχειρήσεων».      
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(3) Η κατανοµή σε λειτουργικό τοµέα (functional area - FA) πραγµατοποιείται στο 

4ο ή 7ο έτος υπηρεσίας του Αξιωµατικού ώστε να αναπτύξει συγκεκριµένες και ευρείες 

λειτουργικές ικανότητες. 

(4) Αφού ένας αξιωµατικός λάβει λειτουργικό χαρακτηρισµό, κατόπιν θα πρέπει να 

επιδιώξει να αποκτήσει την απαιτούµενη εκπαίδευση και τοποθετήσεις, που θα του 

προσδώσουν επιπρόσθετες δεξιότητες απαραίτητες για να καθοδηγήσει το στρατό του 

µέλλοντος. Οι εν λόγω εκπαίδευση και τοποθετήσεις, είναι έξω από την κανονική πορεία 

της σταδιοδροµίας και είναι στη φύση τους διακλαδικές, διαϋπηρεσιακές (µεταξύ των 

διαφορών υπηρεσιών), διακυβερνητικές και διεθνείς (joint, interagency, intergovernmental, 

and multinational - JIIM). 

(5) Η διά βίου µάθηση, η οποία υποστηρίζεται από στρατιωτική εκπαίδευση αλλά 

και πανεπιστηµιακή επιµόρφωση, παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο των 

διακλαδικών και όσο και των «εκστρατευτικών11» τους ικανοτήτων. «Εκστρατευτικές» 

ικανότητες είναι εκείνες που είναι απαραίτητες, ώστε σε µια στρατιωτική δύναµη να µπορεί 

να αναπτυχθεί και να επιχειρήσει σε κάποια µακρυνή περιοχή. Αυτές είναι η γνώση της 

περιοχής, της τοπικής κουλτούρας και του πολιτισµού, ξένων γλωσσών, διπλωµατίας, 

πολιτικής ικανότητας κ.α. 

(6) Τα εύκαµπτα χρονικά περιθώρια, βοηθούν τους αξιωµατικούς να υπηρετήσουν 

για περισσότερο χρονικό διάστηµα σε θέσεις που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν, 

εξασφαλίζοντας ότι υφίσταται επαρκής χρόνος για να αποκτήσουν δεξιότητες και εµπειρίες, 

αλλά και να ενισχύσουν την ετοιµότητα και τη συνοχή της Μονάδας. 

Η σχεδίαση είναι η καρδιά του OPMS και είναι λειτουργικά «ευθυγραµµισµένη». 

Έχει δηλαδή ως στόχο να ευθυγραµµίσει τα Όπλα/Σώµατα (branches) και τους 

λειτουργικούς τοµείς (functional area – FA), µε το διακλαδικό δόγµα, δίνοντας έµφαση 

στην ανάπτυξη εύκαµπτων και προσαρµοστικών ηγετών µε ευρύτερες ικανότητες σχετικών 

µε το λειτουργικό τοµέα (functional area – FA). 

(7) Για την καλύτερη διαχείριση των Αξιωµατικών, έγινε προσπάθεια να 

συσχετισθούν και διασυνδεθούν τα Όπλα/ Σώµατα (branch) µε τους λειτουργικούς τοµείς 

(functional area – FA) σε οµάδες, οι οποίες ονοµάστηκαν λειτουργικές κατηγορίες 

(functional categories) και λειτουργικές οµάδες (functional groups), αντικαθιστώντας τα 

µέχρι τότε ισχύοντα πεδία σταδιοδροµίας (career field – CF).  

Οι αξιωµατικοί κατανέµονται σε κατηγορίες και οµάδες µε παραπλήσιες 

λειτουργίες, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των λειτουργικών τους ικανοτήτων, που 

                                                           
11
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απαιτούνται στο µελλοντικό πεδίο της µάχης. Η σχεδίαση αυτών των κατηγοριών και 

οµάδων, δεν έχει σκοπό να αντικατοπτρίσει τη θέση που υπηρετούν οι αξιωµατικοί στο 

πεδίο της µάχης, αλλά να ευθυγραµµίσει τις λειτουργίες και δεξιότητες που απαιτούνται. Οι 

τρεις λειτουργικές κατηγορίες (functional categories) και οι  αντίστοιχες λειτουργικές 

οµάδες (functional groups) είναι: 

(α) Ελιγµός, Πυρά και Αποτελεσµατα (Maneuver, Fires and Effects - MFE). Αυτή 

η λειτουργική κατηγορία (functional category) συγκεντρώνει  Όπλα (branches) ελιγµού και 

λειτουργικούς τοµείς (functional areas) που έχουν παρόµοια χρήση κατά τη µάχη ή 

συµπληρωµατικούς ρόλους. Αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές οµάδες (functional 

groups), µε τα αντίστοιχα όπλα (branches) και λειτουργικούς τοµείς (functional areas): 

1. Ελιγµός (Maneuver): Τεθωρακισµένων (Armor - 19), Πεζικού (Infantry - 11) 

και Αεροπορίας Στρατού (Aviation - 15) 

2. Πυρά (Fires): Πυροβολικού Μάχης (Field Artillery - 13) και Πυροβολικού 

Αεραµύνης (Air Defense Artillery  - 14) 

3. Υποστήριξη Μάχης (Maneuver Support): Μηχανικού (Engineer - 12), 

Χηµικού πολέµου (Chemical - 74) και Στρατονοµίας (Military Police - 31) 

4. ∆υνάµεις Ειδικών Επιχειρήσεων [Special Operations Forces (SOF)]: Ειδικές 

δυνάµεις (Special Forces - 18) , Ψυχολογικών επιχειρήσεων (Psychological Operations - 37) 

και Πολιτικών θεµάτων (Civil Affairs - 38) 

5. Αποτελεσµάτων: ∆ηµοσίων σχέσεων (Public Affairs - 46) και 

Πληροφοριακών Επιχειρήσεων (Information Operations - 30) 

  

 (β) Υποστήριξης Μάχης [Operations Support (OS)] 

Αυτή η λειτουργική οµάδα (functional category) αποτελείται από 2 Όπλα 

(branches), των Στρατιωτικών Πληροφοριών (Military Intelligence) και των ∆ιαβιβάσεων 

(Signal), µε λειτουργικούς τοµείς (functional areas) που έχουν συναφείς εφαρµογές στο 

πεδίο της µάχης ή συµπληρωµατικούς ρόλους.  

Περιλαµβάνονται επίσης λειτουργίες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και την 

εκπαίδευση της στρατιωτικής δύναµη. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από: 

1. Επιχειρήσεων Πληροφορικής και ∆ιαστήµατος (Network & Space 

Operations):   

o ∆ιαβιβάσεων (Signal Corps - 25),  

o ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων (Information Systems 

Management - 53),  



 

 

29 

 

o Μηχανικών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιων (Telecommunication 

Systems Engineer - 24), και  

o Επιχειρήσεων ∆ιαστήµατος (Space Operations - 40). 

2. Πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης (ISR) και Γνώσεως Περιοχής 

[Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) & Area Expertise]:  

o Στρατιωτικών πληροφοριών (Military Intelligence - 35) 

o Στρατηγικών πληροφοριών (Strategic Intelligence - 34), και 

o Αλλοδαπής περιοχής [Foreign Area Officer (FAO) - 48]. 

3. Ανάπτυξης Σχεδίων (Plans development):  

o Στρατηγικών Σχεδίων και Πολιτικής (Strategic Plans and Policy - 59) 

και  

o Πυρηνικών όπλων (Nuclear and Counterproliferation -  52). 

4. Ανάπτυξης ∆υνάµεων (Forces development): 

o ∆ιαχείρισης ∆ύναµης (Force Management - 50), 

o Επιχειρησιακής Έρευνας / Ανάλυσης Συστηµάτων [Operations 

Research/Systems Analysis (ORSA) – 49], 

o Επιχειρήσεων Προσοµοίωσης (Simulation Operations - 57). 

5. Εκπαίδευσης και επιµόρφωσης (Education and Training): Μόνιµος 

καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδηµίας (Permanent Academy Professor - 47) 

 

(γ) ∆ιατήρησης ∆ύναµης [Force Sustainment (FS)]: Σε αυτή την κατηγορία 

δηµιουργείται το νέο Σώµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (Logistics Corps). Αυτή η κατηγορία 

αποτελείται από όλα τα Σώµατα (branches) και τους λειτουργικούς τοµείς που συνδέονται 

µε την υποστήριξη ∆ιοικητικής Μέριµνας (υλικοτεχνική), τους πόρους και τις λειτουργίες 

υποστήριξης του µαχητή/ Στρατιώτη: 

1. Ολοκληρωµένo Σώµα  ∆ιοικητικής Μέριµνας (Integrated Logistics 

Corps): 

o Μεταφορών (Transportation Corps - 88),  

o Πυροµαχικών (Ordnance - 91), and  

o Quartermaster (92), συν Σώµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (Logistics 

Branch - 90) 

2. Υποστήριξη του Μαχητή/Στρατιώτη (Soldier Support):  

o Ανθρώπινου ∆υναµικού (Human Resources - 42Η), και  

o Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης (Financial Management - 36). 
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3. Σώµα Πρόσκτησης Corps (Acquisition Corps - 51): όπως είναι 

οργανωµένο µέχρι τώρα. 

4. Υπηρεσιών Υγείας [Health Services (HS)]: Υγειονοµικού [Army Medical 

Department (AMEDD)] (Ιατρών, Οδοντιατρικό, Κτηνιατρικό, Νοσηλευτικής, Ειδικών 

Ιατρών και Ιατρικών Υπηρεσιών). 

5. Ειδικών Σωµάτων ( Special Branches):  

o Θρησκευτικού (Chaplain), 

o ∆ικαστικού [Judge Advocate General (JAG)] 

 

• KATANOMH ΣΕ ΟΠΛΑ/ΣΩΜΑΤΑ (BRANCHES) 

Οι Αξιωµατικοί µε την ένταξή τους στο θεσµό των Αξιωµατικών κατανέµονται σε 

ένα Όπλο ή Σώµα (branch), όπου αναπτύσσονται και προάγονται στους βαθµούς µέχρι του 

Λοχαγού (υπηρέτησης σε κλιµάκιο Υποµονάδος – Λόχου).  

Γενικά οι Αξιωµατικοί υπηρετούν κατά τα πρώτα 8 χρόνια υπηρεσίας, σε θέσεις που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων και των τακτικών τους  

δεξιοτήτων, που σχετίζονται µε το Όπλο - Σώµα που ανήκουν.  

Τα  Όπλα – Σώµατα (branches), διακρίνονται, σε αρχικής ένταξης και µη ένταξης. 

Στα  Όπλα - Σώµατα αρχικής ένταξης, εισέρχονται οι αξιωµατικοί κατά την ένταξή τους στο 

θεσµό. Στα Όπλα - Σώµατα µη ένταξης, εισέρχονται έµπειρα στελέχη από τα Όπλα - 

Σώµατα αρχικής ένταξης. Με την εξαίρεση των Ειδικών ∆υνάµεων [Special Forces (SOF)], 

όλα τα λοιπά  Όπλα - Σώµατα αποτελούν Όπλα - Σώµατα αρχικής ένταξης. Οι Ειδικές 

∆υνάµεις δέχονται Αξιωµατικούς µε τουλάχιστον 3 χρόνια εµπειρίας - προϋπηρεσίας.  

Οι Αξιωµατικοί φέρουν τα διακριτικά επιρράµµατα του Όπλου ή Σώµατος στη 

στολή τους, κατά τη διάρκεια όλης της στρατιωτικής τους σταδιοδροµίας. 

 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΟΠΛΟΥ/ΣΩΜΑΤΟΣ (BRANCH DETAIL 

PROGRAM) 

Σύµφωνα µε αυτό, νεοεισερχόµενοι αξιωµατικοί βαθµού Ανθυπολοχαγού- 

Υπολοχαγού που έχουν κατανεµηθεί στις ∆ιαβιβάσεις (Signal), Εφοδιασµού 

(Quartermaster), Πυροµαχικών (Ordnance), Μεταφορών (Transportation) ή Οικονοµικού 

(Finance), υπηρετούν για τουλάχιστον 2 χρόνια, σε Όπλο Μάχης (branch detailed) και 

κατόπιν επιστρέφουν στο Οπλο ή Σώµα µη µάχης που ανήκουν.  
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• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ [FUNCTIONAL DESIGNATION (FD)]  

Η διαδικασία λειτουργικού χαρακτηρισµού καθορίζει σε ποια ειδικότητα θα 

συνεχίσει ο αξιωµατικός την ανάπτυξή τους, στο Όπλο/ Σώµα (branch) ή στο λειτουργικό 

τοµέα (functional area – FA) που ανήκει. 

Η ∆ιαχείριση της ανάπτυξης των αξιωµατικών σε  λειτουργικές κατηγορίες 

(functional categories) αναγνωρίζει την ανάγκη εξισορρόπησης της εξειδίκευσης του 

σώµατος των αξιωµατικών µε την απαίτηση απόκτησης µεγαλυτέρου εύρους γνώσεων και 

ικανοτήτων σε ένα όλο και περισσότερο σύνθετο περιβάλλον. 

Οι Αξιωµατικοί έχουν δύο ευκαιρίες λειτουργικού χαρακτηρισµού (FD) κατά την 

διάρκεια του βαθµού του Λοχαγού (υπηρεσίας σε Υποµονάδες). Κατά το 4ο έτος υπηρεσίας 

τους ως αξιωµατικοί, και στη συνέχεια, κατά το 7ο έτος.  

Κατά το 4ο έτος υπηρεσίας, το συµβούλιο κατανοµής αξιωµατικών, επιτρέπει µόνο 

σε ένα µικρό αριθµό αξιωµατικών να κατανεµηθεί σε επιλεγµένους λειτουργικούς τοµείς 

(functional area – FA) στους οποίους πρέπει να πληρωθούν κρίσιµες θέσεις. 

Κατά το 7ο έτος υπηρεσίας, το συµβούλιο κατανέµει τους υπόλοιπους Αξιωµατικούς 

στις τρεις λειτουργικές κατηγορίες (functional categories). Η πρόθεση του συµβουλίου 

αυτού είναι να καλύψει τις απαιτήσεις και να παρέχει στους λειτουργικούς τοµείς 

(functional area – FA), επαρκή χρόνο για να αποσταλούν οι Αξιωµατικοί στα στρατιωτικά 

σχολεία και να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση, πριν αρχίσουν να υπηρετούν και να 

εργάζονται σε αντίστοιχες θέσεις.  

Η διαδικασία λειτουργικού χαρακτηρισµού διεξάγεται από ένα κεντρικό συµβούλιο. 

Κατά τη διαδικασία λαµβάνονται υπ’όψη οι ατοµικές προτιµήσεις, το ακαδηµαϊκό 

υπόβαθρο, η απόδοση, η κατάρτιση και εµπειρία, καθώς και οι ανάγκες του Στρατού Ξηράς, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καλύπτονται οι µελλοντικές ανάγκες σε ανώτερους 

αξιωµατικούς (Ταγµατάρχη έως Συνταγµατάρχη) σε κάθε λειτουργική κατηγορία.  

Κάθε λειτουργική κατηγορία έχει τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά και 

συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης των αξιωµατικών, που αντανακλά τις απαιτήσεις 

ετοιµότητας του Στρατού στον 21ο αιώνα. Οι αξιωµατικοί σε όλες τις λειτουργικές 

κατηγορίες µπορούν να καλύψουν όλες τις προβλεπόµενες θέσεις του Στρατού. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (GENERALIST POSITIONS) 

Μερικές θέσεις στο στρατό, είναι ανεξάρτητες από το Όπλο ή Σώµα (branch) ή το 

λειτουργικό τοµέα (functional area – FA) και χαρακτηρίζονται ως γενικές 

(branch/functional area generalist), γενικές µάχης θέσεις (combat arms generalist) ή 
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διακλαδικές, διαϋπηρεσιακές (µεταξύ των διαφορών υπηρεσιών), διακυβερνητικές και 

διεθνείς (joint, interagency, intergovernmental, and multinational - JIIM).  

Οι αξιωµατικοί βαθµού θα πρέπει να αναµένουν ότι θα υπηρετήσουν σε αντίστοιχες 

θέσεις σε διάφορες χρονικές στιγµές κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους, ανεξάρτητα 

από το λειτουργικό χαρακτηρισµό τους. Οι αξιωµατικοί που επιλέγονται για αυτές και άλλες 

παρόµοιες θέσεις µε βάση το συνολικό τρόπο απόδοσης, την προηγούµενη εµπειρία, τη 

στρατιωτική ή µη εκπαίδευση και τις εκτιµώµενες δυνατότητες για περαιτέρω υπηρεσία και 

αξιοποίηση. 

 

4.6 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το ισχύον DA Pamphlet 600-3, Οι διαφοροποιήσεις στον αριθµό των 

αξιωµατικών κατά βαθµό, οι αποχωρήσεις (αποστρατείες, παραιτήσεις, απολύσεις) και οι 

προαγωγές στον επόµενο ανώτερο βαθµό, δηµιουργούν διακυµάνσεις τόσο στο χρόνο 

συνολικής υπηρεσίας (time in Service -TIS) και στο χρόνο παραµονής στο βαθµό (time in 

grade - TIMIG) κατά τον οποίο πραγµατοποιούνται οι προαγωγές. Υπό ιδανικές συνθήκες, 

κάθε προάγεται µε κάποιο βαθµό προβλεψιµότητας. Ωστόσο, µια σχετικά τυποποιηµένα 

ροή προαγωγών δεν συµβαίνει συστηµατικά λόγω, της αύξησης ή µείωσης της συνολικής 

δύναµης του στρατού, τις αλλαγές στην ακολουθούµενη πολιτική προαγωγών και τιου 

διαφορετικού αριθµού αποχωρήσεων αξιωµατικών κάθε έτος. 

Ο χρόνος παραµονής ανά βαθµό έχει ως εξής: 

α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών, απαιτείται η συµπλήρωση 18 µηνών στο 

βαθµό (18 µηνών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού). 

β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών, απαιτείται η συµπλήρωση δύο (2) ετών στο 

βαθµό ή τεσσάρων σύν ένα (4+1) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού. 

γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών, απαιτείται η συµπλήρωση τριών (3) ετών στο 

βαθµό ή δέκα συν/πλην ενός (10+/-1) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού. 

δ. Για την προαγωγή των Ταγµαταρχών, απαιτείται η συµπλήρωση τριών (3) ετών 

στο βαθµό ή δεκαέξι συν/πλην ενός (16+/-1) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού. 

ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγµαταρχών, απαιτείται η συµπλήρωση τριών (3) 

ετών στο βαθµό ή είκοσι δύο συν/πλην ενός (22+/-1) ετών συνολικής υπηρεσίας 

Αξιωµατικού. 

Οι αντίστοιχες απαιτήσεις ανά βαθµό, έχουν όπως παρακάτω: 
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α. Ανθυπολοχαγοί έως Λοχαγοί (βαθµοί υπηρέτησης σε Υποµονάδα/ Λόχο - 

Company grade): Από εντάξεως στο σώµα των Αξιωµατικών έως 10 έτη συνολικής 

υπηρεσίας Αξιωµατικού. 

β. Ταγµατάρχες:  Από 10 έως 17 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού. Κατά το 

15ο έτος υπηρεσίας πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ενδιάµεση εκπαίδευση (ILE), ώστε να 

είναι ικανοί για φοίτηση στα Ανώτατα Κολλέγια των Κλάδων (Senior Service College -

SSC). 

γ. Αντισυνταγµατάρχες:  Από 17 έως 22 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού. Σε 

αυτό το βαθµό, οι αξιωµατικοί παρέχουν τη µέγιστη συνεισφορά τους στο στρατό ως 

διοικητές και ανώτεροι επιτελικοί αξιωµατικοί. Τα επιτεύγµατα στο βαθµό του 

αντισυνταγµατάρχη, συχνά θεωρούνται ότι είναι σήµα κατατεθέν για µια επιτυχηµένη 

καριέρα, αν και κάθε αξιωµατικός καθορίζει την επιτυχία µε διαφορετικό τρόπο. Οι 

Αξιωµατικοί σε αυτό το βαθµό διαθέτουν σοφία και εµπειρία η οποία έχει προέλθει από τη 

µακροχρόνια υπηρεσία στο στράτευµα και παρέχουν το όραµα και την καθοδήγηση. Κατά 

µέσο όρο, χρησιµοποιούνται ως ∆ιοικητές επιπέδου Μονάδος µεταξύ των 18 µε 20 ετών 

υπηρεσίας.  

Σύµφωνα µε το OPMS οι Αξιωµατικοί βαθµού Ταγµατάρχη και 

Αντισυνταγµατάρχη, κρίνονται για προαγωγή µαζί µε τους αντίστοιχους τους, στις 

αντίστοιχες λειτουργικές κατηγορίες. Η επιλογή για προαγωγή βασίζεται στις βασικές αρχές 

της απόδοσης και τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη και υπηρεσία. Υπολογίζεται η 

σχετική θέση του Αξιωµατικού µε τους αντιστοίχους του, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις 

αξιολόγησης, το ιστορικό των µεταθέσεων και προοπτικές ανάπτυξης στο Όπλο ή Σώµα 

(branch), στο λειτουργικό τοµέα (functional area – FA) και JIIM.  

δ. Συνταγµατάρχες: Με την ολοκλήρωση παραµονής σε αυτό το βαθµό ο 

αξιωµατικός είτε αποστρατεύεται είτε προάγεται στο βαθµό του Ταξιάρχου. Στο βαθµό αυτό 

φτάνουν λίγοι επιλεγµένοι αξιωµατικοί οι οποίοι αποτελούν την ελιτ των αξιωµατικών. 

Μερικοί επιλέγονται για να ασκήσουν διοίκηση αντιστοίχου κλιµακίου σε αυτό το βαθµό. 

Κατά το 26ο έτος υπηρεσίας συγκαλείται συµβούλιο επιλογής και σε περίπτωση επιλογής 

µετατίθεται για ενάσκηση διοικήσεως τον επόµενο χρόνο. 

Η επιλογή για προαγωγή στο βαθµό του Ταξιάρχου (Ανωτάτου αξιωµατικού) δεν 

είναι αντικείµενο πραγµάτευσης του φυλλαδίου DA Pamphlet 600-3. 
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Πίνακας 2, ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ  (DA Pamphlet 600-3, 2010) 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΚΛΟΓΗ (BELOW-THE-ZONE PROMOTIONS 

–  BZ) 

Η δυνατότητα προαγωγής κατ’ απόλυτο εκλογή (ΒΖ) έχει σχεδιαστεί για να 

επιτρέπει την επιτάχυνση της προαγωγής διακεκριµένων αξιωµατικών, οι οποίοι έχουν 

αποδείξει απόδοση και δυναµικό σαφώς ανώτερο των αντιστοίχων τους. Προαγωγές κατ’ 

απόλυτο εκλογή ισχύουν µόνο για την πραγωγή στο βαθµό του ταγµατάρχη, 

αντισυνταγµατάρχη και συνταγµατάρχη. Αξιωµατικοί µπορούν να προαχθούν κατ’ απόλυτο 

εκλογή µόνο µία φορά ανά βαθµό. Σύµφωνα µε το νόµο, ο αριθµός των αξιωµατικών που 

προτείνονται για απόλυτο εκλογή, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10 τοις εκατό του συνολικού 

αριθµού. 

Η προαγωγή των Αξιωµατικών στο βαθµό του Υπολοχαγού είναι αποκεντρωµένη.  

Αποφασίζει  για την προαγωγή ο ∆ιοικητής της Μονάδος που ανήκει, κατόπιν εισηγήσεως 

του ∆ιοικητή της Υποµονάδος/Λόχου του. Αξιωµατικοί που δεν προάγονται στο βαθµό του 

Υπολοχαγού απολύονται από την Υπηρεσία. 

Οι προαγωγές των Αξιωµατικών στο βαθµό του Λοχαγού έως Συνταγµατάρχη, είναι 

συγκεντρωτική και πραγµατοποιείται από Συµβούλια Κρίσεων. Τα Συµβούλια Κρίσεων 

καλούνται προτείνουν τους αξιωµατικούς µε πλήρη ή καλύτερα προσόντα (κατά περίπτωση) 

οι από ανήκουν στη ζώνη των αξιωµατικών που κρίνονται για προαγωγή (zone of 

consideration - ZOC).  

Οι προτάσεις βασίζονται στην ικανότητα στο Όπλο/Σώµα (branch) ή λειτουργικό 

τοµέα (functional area – FA), τη δυνατότητα να υπηρετήσουν στο ανώτερο βαθµό και τη 

συνολική εντύπωση για τον αξιωµατικό. Οι παράγοντες που εξετάζονται περιλαµβάνουν: 

o Απόδοση. 

o Ενσωµάτωση των στρατιωτικών αξιών. 

o Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά και την ηθική. 

o Ακεραιότητα και χαρακτήρα. 
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o Ιστορικό µεταθέσεων και επαγγελµατική ανάπτυξη. 

o Στρατιωτική αντοχή και φυσική κατάσταση. 

o Συµπεριφορά, αφοσίωση και υπηρεσία. 

o Στρατιωτική και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. 

o Ενδιαφέρον για το προσωπικό και τις οικογένειες του.  

 

4.7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Η διαδικασία σχεδίασης των µεταθέσεων των αξιωµατικών λαµβάνει υπόψη, 

διάφορες παραµέτρους και παράγοντες µε κυρίαρχο την κάλυψη των υπηρεσιακών 

απαιτήσεων και αναγκών12. Οι υπηρεσιακές απαιτήσεις αφορούν τις θέσεις που πρέπει να 

πληρωθούν οπωσδήποτε, ώστε να είναι δυνατή η εκπλήρωση της αποστολής του Στρατού 

σε καιρό ειρήνης και πολέµου. 

Άλλοι παράγοντες είναι: 

• Η διαθεσιµότητα για µετάθεση. Αφορά τη συχνότητα των µεταθέσεων και τη 

διάρκεια παραµονής σε κάθε θέση. Εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες όπως την 

ύπαρξη διαθεσίµων πιστώσεων. 

• Οι ανάγκες επαγγελµατικής εξέλιξης. Λαµβάνεται υπόψη η ανάπτυξη του 

Αξκού στο Όπλο ή Σώµα (branch) και το λειτουργικό τοµέα (functional area – FA) που 

ανήκει. Οι ανάγκες της σταδιοδροµίας του κάθε αξιωµατικού εξετάζονται, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η επόµενη µετάθεση είναι προοδευτική, διαδοχική και επιτυγχάνει τις 

ανάγκες επαγγελµατικής εξέλιξης για τον κατεχόµενο βαθµό. 

• Λοιποί παράµετροι. Ο Στρατός λαµβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες 

προκειµένου να προβεί στην διαταγή µετάθεσης του Αξιωµατικού, όπως: 

o Οι προτιµήσεις/επιθυµίες.  

o Η εκπαίδευση και κατάρτηση. 

o Προσωπικοί και παράµετροι µέριµνας προσωπικού. 

o Υπηρέτηση σε θέσεις εξωτερικού (εκτός ΗΠΑ). 

 

Ατοµική διαχείριση σταδιοδροµίας 

Οι Αξιωµατικοί τελικά είναι οι υπεύθυνοι να διαχείρισης της  σταδιοδροµίας τους. 

Αν και οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν το τελικό αποτέλεσµα των µεταθέσεων, ο κάθε 

αξιωµατικός πρέπει να συµµετέχει σε αυτές τις αποφάσεις. Συµµετέχει δηλώνοντας τις 
                                                           
12

 Army requirements 
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επιθυµίες του στο Όπλο ή Σώµα (branch) και λειτουργικό τοµέα (functional area – FA) που 

ανήκει, διαδικασία λειτουργικού χαρακτηρισµού (functional designation) και την 

εκπαίδευση του σε στρατιωτικά και µη ιδρύµατα. Το κλειδί είναι, να εµπλέκονται στην 

προσωπική τους ανάπτυξη, έχοντας πληροφόρηση, λαµβάνοντας λογικές αποφάσεις και 

κάνοντας τις κατάλληλες ενέργειες.  

Πρέπει να ενδιαφέρονται και να φροντίζουν, ώστε ο ατοµικός τους φάκελλος να 

είναι διαρκώς ενηµερωµένος µε τα προσόντα και τις ικανότητές τους. 

Επίσης πρέπει να αποζητούν συµβουλές από τους ∆ιοικητές τους, ατους που τους 

αξιολογούν, τους µέντορές τους, παλαιότερους αξιωµατικούς καθώς και από τους επιτελείς 

που διαχειρίζονται τη σταδιοδροµία τους, ώστε να είναι ενήµεροι για τυχόν ευκαιρίες και να 

προβαίνουν σε εκτίµηση της προόδου που επιτυγχάνουν, προς την κατεύθυνση επίτευξης 

των προσωπικών τους στόχων. 

Οι διοικητές πρέπει να είναι είναι ενήµεροι, ώστε να παρέχουν συµβουλές τόσο 

ανεπίσηµα, αλλά και επίσηµα µέσω της διαδικασίας της συµβουλευτικής.  

Οι επιτελείς που διαχειρίζονται τη σταδιοδροµία των Αξιωµατικών, του Όπλου ή 

Σώµατος (branch) ή του λειτουργικού τοµέα (functional area – FA), πρέπει να 

παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο και ανάπτυξη των αξιωµατικών. Πρέπει να σχεδιάζουν 

µια λογική και ρεαλιστική κλίµακα σταδιοδροµίας, λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά 

αποχώρησης καθώς και τη ροή των προαγωγών. Απαιτείται η διαρκής επικοινωνία µε τους 

αξιωµατικούς που διαχειρίζονται, για να µεταβιβάζουν τις απαιτήσεις του Όπλου ή Σώµατος 

(branch) ή του λειτουργικού τοµέα (functional area – FA) που ανήκουν. 

 

4.8  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης ικανοποιούνται τόσο από Στρατιωτικά Σχολεία του 

Στρατού όσο και από µη στρατιωτικά ιδρύµατα.  

Τα Στρατιωτικά Σχολεία είναι τα παρακάτω: 

α. Βασικό Σχολείο Ηγετών Φάσης ΙΙ (Basic Officer Leader Course Phase II -

BOLC II)13. Αποτελεί το πρώτο στρατιωτικό σχολείο που παρακολουθεί ο Αξιωµατικός 

µετά την ένταξή του στο σώµα των Αξιωµατικών. Είναι κοινό για όλα τα Όπλα και Σώµατα 

(branch-immaterial) µε την πλειονότητα της εκπαίδευσης στη χρήση τακτικού εξοπλισµού 

και εξοπλισµού πεδίου. Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση στη διοικήση και ηγεσία 

                                                           
13 Το Βασικό Σχολείο Ηγετών Φάσης Ι (Basic Officer Leader Course Phase I -BOLC I) προηγείται της 
ένταξης στο σώµα των Αξιωµατικών. 
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στρατιωτικού τµήµατος επίπεδου ∆ιµοιρίας και αξιολογείται σε αυτές τις θέσεις κάτω από 

διάφορες συνθήκες και καταστάσεις. 

β. Βασικό Σχολείο Ηγετών Φάσης ΙΙΙ (Basic Officer Leader Course Phase IIΙ -

BOLC IIΙ. Είναι ξεχωριστό για κάθε Όπλο - Σώµα (branch-specific) και διεξάγεται στα 

σχολεία των Όπλων και Σωµάτων. Με την αποφοίτηση λαµβάνουν επιπρόσθετη εκπαίδευση 

ανάλογα µε την τοποθέτησή τους ή µεταβαίνουν απευθείας στην πρώτη τους Μονάδα 

τοποθέτησης. 

γ. Σχολείο Καριέρας Λοχαγών (Captain Career Course – CCC). Παρέχει στους 

Λοχαγούς τις γνώσεις και τις δεξιότητες τακτικής, τεχνικής και ηγεσίας που απαιτούνται για 

να ηγηθεί στρατιωτικού τµήµατος επιπέδου Λόχου και γαι να υπηρετήσει σε επιτελείο 

τάγµατος και ταξιαρχίας. Η εκπαίδευση δίνει έµφαση στην ανάπτυξη των ηγετικών 

δεξιοτήτων µε ταυτόχρονη ενσωµάτωση των πρόσφατων επιχειρησιακών εµπειριών. 

∆ιευκολύνει τη δια βίου µάθηση µέσα από την έµφαση στην αυτο-ανάπτυξη. Το πρόγραµµα 

σπουδών περιλαµβάνει ένα κοινό πυρήνα αντικειµένων κατά όπλο – σώµα και ειδική 

τακτική και τεχνική διδασκαλία, καθώς και γενική επιτελική εκπαίδευση. 

δ. Ενδιάµεσο Κολλέγιο Επιτελών (Intermediate Staff College - ISC). Αποτελεί 

εκπαίδευση ενδιαµέσου επιπέδου (Intermediate Level Education - ILE). H εκπαίδευση 

ενδιαµέσου επιπέδου (ILE) αντικατέστησε την προϋπάρχουσα εκπαίδευση ∆ιοικήσεως και 

Γενικών Επιτελών (Command and General Staff Officers Course - CGSOC).  

Η ενδιάµεση εκπαίδευση (ILE) αποτελείται από: 

• Κοινό πρόγραµµα σπουδών και περιλαµβάνει απαιτήσεις της 1ης Φάσης 

∆ιακλαδικής Επαγγελµατικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Joint Professional Military 

Education - JPME) και  

• Εκπαίδευσης στο Όπλο/σώµα και λειτουργικό τοµέα που ανήκει. Μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της ενδιάµεσης εκπαίδευσης (ILE) απονέµεται η πιστοποίηση ∆ιακλαδικής 

Επαγγελµατικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (JPME) Φάσης Ι.  

Η εκπαίδευση JPME Φάσης Ι είναι το τµήµα της ενδιάµεσης εκπαίδευσης ΙLΕ που 

επικεντρώνεται στην εκπαίδευση σε διακλαδικά θεµάτα. Προετοιµάζει δε τους 

αξιωµατικούς για τα επόµενα 10 χρόνια υπηρεσίας τους στο στράτευµα. Για να έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής στην επόµενη εκπαίδευση JPME Φάσης ΙΙ ή σε ένα Ανώτατο 

Κολλέγιο Κλάδου, οι αξιωµατικοί πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φάση JPME Ι. Η 

ολοκλήρωση της ενδιάµεσης εκπαίδευσης ΙLΕ αναγνωρίζεται µε την απονοµή διακριτικού 

της ενδιάµεσης στρατιωτικής εκπαίδευσης (MEL ILE) και κωδικού αποφοίτου Κολλεγίου 

∆ιοικήσεως και Επιτελών (Command and Staff College-CSC). 
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ε. Το πρόγραµµα ενδιάµεσων Στρατιωτικών Σπουδών (Advanced Military 

Studies Program - AMSP), είναι διάρκειας ενός έτους συνεχούς παρακολούθησης στην έδρα 

της Σχολής Προηγµένων Στρατιωτικών Σπουδών (School of Advanced Military Studies - 

SAMS) στο U.S. Army Command and General Staff College).  

Ο σκοπός του προγράµµατος είναι να παράσχει, ειδική εκπαιδευση σε στελέχη του 

Στρατού Ξηράς αλλά και των υπόλοιπων κλάδων των Ε∆, ώστε να είναι ικανά να 

πληρώσουν θέσεις διοίκησης και θέσεις γενικών επιτελών, τακτικών και επιχειρησιακών 

κλιµακίων. 

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης παρέχει στους σπουδαστές, προηγµένου επιπέδου 

εκπαίδευση στις στρατιωτικές τέχνες και επιστήµες µε εστίαση στο επιχειρησιακό επίπεδο. 

Επιπλέον, το πρόγραµµα παρέχει εκπαίδευση σε πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στη 

σχεδίαση και να διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων µεγάλης κλίµακας και 

στην προσαρµογή του δόγµατος και των τεχνικών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι 

της ενδιάµεσης εκπαίδευσης (ILE). 

στ. Το Ανώτατο Κολλέγιο των Κλάδων (Senior Service College -SSC).  Τα 

Ανώτατα Κολλέγια των Κλάδων (SSCs) βρίσκονται στην κορυφή του συστήµατος των 

στρατιωτικών σχολείων. Με την επιτυχή αποφοίτηση απονέµεται η πιστοποίηση 

∆ιακλαδικής Επαγγελµατικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (JPME) Φάσης ΙΙ και 

αναγνωρίζεται µε την απονοµή κωδικού αποφοίτου SSC.  

Τα Ανώτατα Κολλέγια των Κλάδων (SSCs) καταρτίζουν τα στελέχη για διοίκηση 

ανώτερων κλιµακίων και πλήρωση επιτελικών θέσεων στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο 

Στρατού και στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (Department of Defense – DOD).  

Στα εν λόγω κολέγια περιλαµβάνονται το Κολλέγιο Πολέµου του Στρατού Ξηράς 

(Army War College), η Εθνική Σχολή Πολέµου (National War College), το Βιοµηχανικό 

Κολλέγιο των Ενόπλων ∆υνάµεων (Industrial College of the Armed Forces), η Ναυτική 

Σχολή Πολέµου (Naval War College), η Σχολή Πολέµου Αεροπορίας (Air War College), το 

∆ια-Αµερικανικό Κολλέγιο Αµύνης (Inter-American Defense College - IADC), και άλλα 

διαπιστευµένα διεθνή ανώτατα στρατιωτικά κολέγια των Κλάδων, ή οποιοδήποτε από 

περίπου 20 πανεπιστηµιακά και στρατιωτικά προγράµµατα υποτροφιών. 

Για να επιλεγεί για φοίτηση πρέπει ο Αξιωµατικός να: 

• Έχει επιλεγεί από το συµβούλιο του Κλάδου 

• Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ∆ιακλαδική Επαγγελµατική Στρατιωτική 

Εκπαίδευση (JPME) Φάσης Ι 

• Να είναι βαθµού Αντισυνταγµατάρχη ή ανωτέρου. 
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• Να έχει λιγώτερα από 25 χρόνια υπηρεσίας Αξιωµατικού. 

Οι θέσεις που απαιτούν αποφοίτηση από το Ανώτατο Κολλέγιο των Κλάδων (SSC) 

καθορίζονται όπως παρακάτω: Αξιωµατικός βαθµού Αντισυνταγµατάρχη ή ανωτέρου, που 

κατέχει θέση ηγεσίας (διοίκησεως ή επιτελείου), που διαθέτει βαθιά γνώση της στρατηγικής 

καθώς και της τέχνης και επιστήµης της ανάπτυξης και χρησιµοποίησης των µέσων της 

εθνικής ισχύος (διπλωµατίας, οικονοµικά, στρατιωτικά, και πληροφοριών) κατά τη διάρκεια 

ειρηνικής και πολεµικής περιόδου. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία, για την εκτέλεση 

χερσαίων, διακλαδικών ή επιχειρήσεις αµυντικών φορέων σε στρατηγικό επίπεδο. 

Με την παρακολούθηση µε φοίτηση σε Ανώτατο Κολλέγιο των Κλάδων, υφίσταται 

η υποχρέωση επιπρόσθετης παραµονής 2 ετών του Αξιωµατικού στον ενεργό Στρατό. 

Το Ανώτατο Κολλέγιο του Κλάδου του Στρατού Ξηράς (Senior Service College -

SSC) είναι το Κολλέγιο Πολέµου του Στρατού Ξηράς (US Army War College – USAWC) 

στο Carlisle Barracks, PA.  

Η αποστολή του USAWC είναι:  

• Να προετοιµάσει επιλεγµένο στρατιωτικό, πολιτικό προσωπικό, και διεθνείς 

ηγέτες για τις ευθύνες της στρατηγικής ηγεσίας,  

• Να διαπαιδαγωγήσει σηµερινούς και µελλοντικούς ηγέτες στην ανάπτυξη και 

της χερσαίας ισχύος σε ένα διακλαδικό, διυπηρεσιακό, διακυβερνητικό και πολυεθνικό 

περιβάλλον 

• Η έρευνα και δηµοσίευση για την εθνική ασφάλεια και στρατιωτική 

στρατηγική 

• Να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη προσπάθειες 

στρατηγικών επικοινωνιών του Στρατού Ξηράς. 

Το USAWC διεξάγει Πρόγραµµα φοιτήσεως (resident education program - REP) και 

ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance education program - DEP).  

Η επιτυχής ολοκλήρωση οποιουδήποτε προγράµµατος  έχει ως αποτέλεσµα την 

απονοµή µεταπτυχιακού διπλώµατος του Κολλεγίου Πολέµου του Στρατού Ξηράς των 

ΗΠΑ στις Στρατηγικές Σπουδές (USAWC Diploma και Master of Strategic Studies Degree). 

Το USAWC είναι διαπιστευµένο από τη αντίστοιχη Επιτροπή ανώτατης εκπαίδευσης 

(Middle States Commission on Higher Education).  

Οι απόφοιτοι δια φοιτήσεως (REP) λαµβάνουν επίσης την πιστοποίηση ∆ιακλαδικής 

Επαγγελµατικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Φάσης ΙΙ (JPME II), ενώ οι  απόφοιτοι 

εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (DEP) λαµβάνουν πιστοποίηση Φάσης Ι (JPME I). 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση αποσκοπεί στο να ικανοποιεί την υπηρεσιακή 

απαίτηση για ανώτατη εκπαίδευση και να παράσχει σε επιλεγµένους αξιωµατικούς την 

ευκαιρία να ικανοποιήσουν τις ακαδηµαϊκές τους επιδιώξεις.  

Οι κατώτεροι αξιωµατικοί βαθµού Ανθυπολοχαγού έως Λοχαγού, απαιτείται να 

έχουν αποκτήσει  πτυχίο baccalaureate, από κατάλληλο εκπαιδευτικό ίδρυµα πριν από τη 

συµµετοχή τους στο Σχολείο Καριέρας Λοχαγών (Captain Career Course – CCC). Οι 

Αξιωµατικοί δεν έχουν το δικαίωµα να παρακολουθήσουν το CCC πριν από 3ο έτος 

υπηρεσίας τους ως Αξιωµατικοί.  

Οι αξιωµατικοί πρέπει να επωφελούνται από τις ευκαιρίες για ανώτατη 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και θα πρέπει να λαµβα΄νουν υπ΄ψη την πρότερές τους 

σπουδές για τη συνέχιση των σπουδών τους σε συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό πεδίο. Οι εν λόγω 

σπουδές πρέπει να είναι συναφείς µε το Όπλο/ Σώµα (branch) ή το λειτουργικό τοµέα 

(functional area – FA) που ανήκουν. 

Με την περάτωση των σπουδών, µετατίθενται σε θέση σχετική µε το αντικείµενο 

των σπουδών τους. 

Οι αξιωµατικοί µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές µε εκπαιδευτική άδεια, προς ένα 

µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, µέσω προγραµµάτων πλήρους ή µερικής 

χρηµατοδότησης από την υπηρεσία. Ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν τις παραπάνω 

σπουδές σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση  των στρατιωτικών σχολείων όπως το 

Κολλεγίου ∆ιοικήσεως και Επιτελών (Command and Staff College-CSC) ή το Ανώτατο 

Κολλέγιο των Κλάδων (Senior Service College -SSC). 
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Πίνακας 3, ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ- 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  (DA Pamphlet 600-3, 2010) 

 

 

 

4.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ο Στρατός των ΗΠΑ, παρ’ ότι είναι ο πλέον ανεπτυγµένος παγκοσµίως, 

αντιµετωπίζει και αυτός πολλά προβλήµατα στην πράξη. Πολλά από αυτά δεν οφείλονται 

στους κινδύνους, λόγω της εµπλοκής σε εµπόλεµες ζώνες και τα υψηλά ποσοστά απωλειών 

αλλά και τραυµατισµών. Ο Kane, 2013 αναφέρει «Οι ένοπλες δυνάµεις των ΗΠΑ 

αποτελούν ένα από τα κορυφαία εργοστάσια παραγωγής ηγετών. Όµως το παραγόµενο 

προϊόν είναι σε ύφεση»14. 

Ο Στρατηγός Reiner καθόρισε ότι το σύστηµα διαχείρισης των Αξιωµατικών OPMS 

ΧΧΙ, πρεπει να είναι ένα σύστηµα “win-win”, όπου υπάρχει κέρδος και για το Στρατό αλλά 

και για τον κάθε Αξιωµατικό. Θεώρησε σωστά ότι ένα σύστηµα διαχείρισης προσωπικού 

και ιδίως αξιωµατικών, προκειµένου να είναι πλήρως αποτελεσµατικό, πρέπει να ικανοποιεί 

όχι µόνο τις υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και εκείνες των αξιωµατικών που υπηρετούν. 

                                                           
14

 The U.S. military is one of America’s premier leadership factories. But the product it manufactures is in 
decline. 
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Οι απαιτήσεις του Στρατού προηγούνται, αλλά στο µέτρο του δυνατού και υπό 

αυτόν τον περιορισµό, οι αξιωµατικοί εύλογα αναµένουν ο στρατός να τους παρέχει επτά 

βασικές συνθήκες κάτω από τις οποίες υπηρετούν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους: 

o Ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και προωθεί την ηθική του Στρατού και 

στρατιωτικές αξίες. 

o Επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της 

τακτικής και ειλικρινούς ανατροφοδότησης. 

o Την επαγγελµατική ικανοποίηση ότι παρέχει ουσιαστική συµβολή στο 

στρατό και το Έθνος. 

o Την ευκαιρία να εργαστούν σε θέσεις όπου ο αξιωµατικός και ο Στρατός 

εκτιµούν. 

o Αξιόπιστες ευκαιρίες για ανάπτυξη και άλλες ανταµοιβές. 

o Επαρκή αποζηµίωση, αναγνώριση και κύρος για την αποτελεσµατική 

απόδοση στην εργασία. 

o Λογική σταθερότητα, προβλεψιµότητα, ασφάλεια των θέσεων εργασίας, και 

την απελευθέρωση από τη σοβαρή ανησυχία σχετικά µε το µετά τη συνταξιοδότηση 

οικονοµικό µέλλον.  

Τα ποσοστά αποχώρησης (ειδικά λόγω παραιτήσεων) από την ενεργό υπηρεσία, 

αποτελούν δείκτες µέτρησης της ικανοποίησης των αξιωµατικών. 

Ο Kane, 2013 αναφέρει «Ο στρατός αιµορραγεί από ταλέντο για δεκαετίες, συνέπεια 

µιας βαθιά δυσλειτουργικής οργάνωσης, που ταιριάζει άσχηµα τις θέσεις µε το ταλέντο και 

δεν εµπιστεύεται τους αξιωµατικούς του να κάνουν επιλογές για τη δική τους σταδιοδροµία. 

Την προτεινόµενη λύση την αποκαλεί ολοκληρωτικά εθελοντική “total volunteer force” 

διότι αντιµετωπίζει τους αξιωµατικούς σαν ανθρώπινο κεφάλαιο µε αυτονοµία, αντί σαν 

φυσικό κεφάλαιο σε απογραφή». 

Και συνεχίζει «Γιατί αυτή η µη λογική και αναχρονιστική προσέγγιση επιµένει; Η 

απάντηση είναι πάντα, ότι προηγούνται οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι έξυπνες εταιρείες του 

ιδιωτικού τοµέα έχουν µάθει, ότι βάζοντας πρώτες τις ανάγκες των εργαζοµένων πάνω από 

της εταιρείας, φαίνεται αντιπαραγωγικό στους βραχυπρόθεσµους στοχαστές. Αρκεί να δει 

κανείς τον τρόπο, µε τον οποίο οι εταιρείες στη Silicon Valley «χαϊδεύουν» τα ταλέντα 

τους, διότι βοηθά να µεγιστοποιηθεί η κατώτατη γραµµή παραγωγής. Ο καταναγκασµός, 

απλά δεν λειτουργεί στη σηµερινή αγορά εργασίας.  

Ο Kanejan, 2011 αναφέρει: «Γιατί τόσοι πολλοί ταλαντούχοι αξιωµατικοί 

εγκαταλείπουν τη στρατιωτική ζωή για τον ιδιωτικό τοµέα; Μια έρευνα σε  απόφοιτους της 
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Στρατιωτικής Ακαδηµίας του West Point δείχνει, ότι δεν είναι µόνο τα χρήµατα. Όλο και 

περισσότερο, ο στρατός δηµιουργεί µια δοµή διοίκησης που επιβραβεύει τoν κοµφορµισµό 

και αγνοεί την αξία.  

Η κρίση απώλειας ταλέντων παραµένει, διότι δεν είναι πρόβληµα κουλτούρας. Το 

πρόβληµα του στρατού είναι ότι έχει µια βαθειά αντι-επιχειρηµατική δοµή. Από τις 

αξιολογήσεις των αξιωµατικών, τις προαγωγές, τις µεταθέσεις, όλοι οι κλάδοι των ενόπλων 

δυνάµεων λειτουργούν περισσότερο σαν µια κρατική γραφειοκρατία µε συνδικαλισµένους 

εργαζόµενους, παρά σαν µια αξιοκρατία αιχµής». 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΤΡΟΠΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Ο Ελληνικός Στρατός είναι βαθύτατα επηρεασµένος από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ. 

Κάθε έτος αρκετοί Έλληνες Αξιωµατικοί όλων των βαθµών, εκπαιδεύονται σε όλα τα 

στρατιωτικά σχολεία των ΗΠΑ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνονται κοινωνοί των διαδικασιών, 

και συναναστρέφονται µε Αξιωµατικούς του ίδιου βαθµού κυρίως από τις ΗΠΑ.  

Στα θέµατα ανάπτυξης της σταδιοδροµίας των Αξιωµατικών, ο Ελληνικός Στρατός 

προσπαθεί να ακολουθήσει τις σύγχρονες πρακτικές και εµπειρίες. Ο Ελύτης γράφει «κάνε 

άλµα πιο γρήγορο απ’ τη φθορά». Ο Ελληνικός Στρατός δε δείχνει να το ενστερνίζεται στον 

συγκεκριµένο τοµέα. Η υπάρχουσα οικονοµική κρίση, έχει δυσχεράνει επιπρόσθετα όλες τις 

διαδικασίες, παρ’ότι παρουσιάζεται µια ευκαιρία για αλλαγές και βελτιώσεις. 

Οι κύριες διαφορές µεταξύ του Ελληνικού και του Αµερικάνικου Στρατού σε ότι 

αφορά στα θέµατα ανάπτυξης της σταδιοδροµίας των Αξιωµατικών, έχουν όπως παρακάτω: 

 

• Οι Αξιωµατικοί στον Ελληνικό Στρατό κατανέµονται σε Όπλα και Σώµατα. 

Αυτή η κατανοµή τους ακολουθεί σε όλη τους τη σταδιοδροµία. Ενδιάµεσα υπηρετούν σε 

γενικές θέσεις ή εκτελούν συγκεκριµένα καθήκοντα εντός του Όπλου ή Σώµατός τους, για 

παράδειγµα τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, όπου απαιτούν εµπειρία και εξειδίκευση.  Η 

αποκτηθείσα  εµπειρία όµως, «χάνεται» ή αξιοποιείται περιστασιακά, καθόσον δεν υπάρχει 

συγκεκριµένο σύστηµα αξιοποίησης της.  

Στον Στρατό των ΗΠΑ διαχωρίζονται σε περισσότερες εξειδικεύσεις, και 

κατανέµονται σε  Όπλα ή Σώµατα (branch) και σε λειτουργικούς τοµείς (functional area – 

FA), ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδροµίας τους. Τοποθετούνται σε θέσεις, 

εργάζονται, αποκτούν εµπειρίες και εντριφούν σε αυτές. Γίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

εστιασµένοι (focused) στο αντικείµενό τους, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπείται η απαίτηση 
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της εξειδίκευσης µε την απαίτηση απόκτησης µεγαλυτέρου εύρους γνώσεων και ικανοτήτων 

σε ένα όλο και περισσότερο σύνθετο περιβάλλον.  

• Στον Αµερικάνικο Στρατό έχουν δηµιουργηθεί νέα Όπλα/Σώµατα (branch) 

και λειτουργικοί τοµείς (functional area – FA), για να καλύψουν τις πολλαπλές απαιτήσεις 

αλλά και τις αναδυθείσες ανάγκες, όπως τις τεχνολογικές, του 21ου αιώνα.  

Στον Ελληνικό Στρατό γίνονται αργά βήµατα. Για παράδειγµα, το τελευταίο  

ξεχωριστό όπλο που δηµιουργήθηκε, είναι αυτό της Αεροπορίας Στρατού, για να καλύψει 

µια απαίτηση που υφίστατο απ’ τη δεκαετία του 1960, ενώ το Αντιαεροπορικό Πυροβολικό 

είναι κοινό µε αυτό του Πυροβολικού Μάχης, παρ’ότι έχουν τεράστιες διαφορές ως προς 

την τεχνική αλλά και την τακτική τους χρησιµοποίηση.  

• Σε ότι αφορά τη διαχείριση του Ανθρωπίνου ∆υναµικού, στον Αµερικάνικο 

Στρατό υπάρχει ξεχωριστός λειτουργικός τοµέας (FA) αυτός της Στρατηγικής διαχείρισης 

Ανθρωπίνου ∆υναµικού [strategic human-resource management (FA 43)]. Οι αξιωµατικοί 

που έχουν κατανεµηθεί σε αυτόν, διαθέτουν τις αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες και τις 

περισσότερες φορές λαµβάνουν και σχετική πανεπιστηµιακή µόρφωση µε µέριµνα της 

Υπηρεσίας. Στον Ελληνικό Στρατό στις αντίστοιχες θέσεις υπηρετούν αξιωµατικοί όλων 

των όπλων και Σωµάτων, χωρίς καµµία εκπαίδευση και πιθανώς χωρίς πρότερη εµπειρία. Η 

επιλογή γίνεται «κατά περίπτωση» σύµφωνα µε τις Υπηρεσιακές Ανάγκες. 

• Ο Αµερικάνικος στρατός προκειµένου να κατανείµει τους αξιωµατικούς σε 

πεδίο σταδιοδροµίας (career field - CF), χρησιµοποιεί ένα µαθηµατικό µοντέλο δικτύου 

(network model) και έχει εγκαταλείψει την πρακτική της κατανοµής «κατά περίπτωση» (on 

a case-by-case basis), µε τη χρήση της ανθρώπινης σκέψης και λογικής, οι οποίες µπορεί να 

οδηγήσουν σε κατανοµές που δεν πληρούν τις προσδοκίες των αξιωµατικών, γεγονός το 

οποίο βλάπτει το ηθικό. Η χρήση του µοντέλου θεωρείται επιτυχηµένη και οι αξιωµατικοί 

που κατανέµονται ικανοποιηµένοι.  

Ο Ελληνικός Στρατός σε όλες τις διαδικασίες κατανοµής και µεταθέσεων, 

χρησιµοποιεί την προαναφερθείσα πρακτική της κατανοµής «κατά περίπτωση» (on a case-

by-case basis), µε τη χρήση της ανθρώπινης σκέψης και λογικής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν 

επιλέγεται η βέλτιστη λύση και υπεισέρχεται σε µεγάλο βαθµό ο ανθρώπινος παράγοντας. Η 

εµπιστοσύνη του προσωπικού, ως εκ τούτου, στις παραπάνω διαδικασίες δεν είναι 

δεδοµένη. 

• Στον στρατό των ΗΠΑ υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία συµβουλευτικής 

(counseling) καθώς και διαδικασία mentorship, για την ανάπτυξη των Αξιωµατικών.  Έτσι ο 

κάθε Αξιωµατικός µπορεί να προστρέξει σε κάποιον που εµπιστεύεται για συµβουλές 
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καριέρας, ενηµερώνεται για τις υφιστάµενες δυνατότητες και µπορεί να κάνει επιλογές 

καριέρας σύµφωνα µε τις επιδιώξεις του. Στην Ελλάδα δεν υφίσταται τέτοια διαδικασία. 

• Υφίσταται σηµαντική διαφορά στους χρόνους παραµονής σε κάθε βαθµό 

αλλά και στο χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος προς απόληψη συντάξεως. Στις  Ελληνικές 

ένοπλες δυνάµεις οι παραπάνω χρόνοι αυξήθηκαν, σαν συνέπεια της οικονοµικής κρίσης. 

Όµως η αύξηση των ορίων παραµονής σε κάθε βαθµό και η αύξηση του χρόνου θεµελίωσης 

δικαιώµατος προς απόληψη συντάξεως, είναι πιθανό να οδηγήσει σε τέλµα. Σύµφωνα µε 

τον Stavridis, 2009 «υπάρχει πιθανότητα ότι, όσο το Σώµα των Αξιωµατικών «γερνάει» 

ηλικιακά, να απωλέσει κάποιες από τις ικανότητές του για καινοτοµίες και νέες σκέψεις». 

Ταυτόχρονα θα παραµένουν στην Υπηρεσία, Αξιωµατικοί «εγκλωβισµένοι» 

πέραν των 25 ετών υπηρεσίας, όπου παλαιότερα θα αποχωρούσαν συνταξιοδοτούµενοι µε 

µικρότερη σύνταξη, µη πρόθυµοι να αναλάβουν σηµαντικές θέσεις ευθύνης και έργου.  

• Στον Αµερικάνικο στρατό οι αξιωµατικοί συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από 

τον Ελληνικό και τους δίνεται η δυνατότητα δεύτερης καριέρας. Οι οικονοµικές τους 

απολαβές µετά τη σύνταξη είναι εξασφαλισµένες. Οι αξιωµατικοί αναµένουν ο στρατός να 

τους παρέχει µερικές βασικές συνθήκες κάτω από τις οποίες υπηρετούν κατά τη διάρκεια 

της καριέρας τους.  Μία από τις βασικές συνθήκες είναι η απελευθέρωση από τη σοβαρή 

ανησυχία σχετικά µε το οικονοµικό τους µέλλον, µετά τη συνταξιοδότηση.   

• Στον Αµερικάνικο Στρατό έχει γίνει κατανοητό ότι ένα σύστηµα διαχείρισης 

προσωπικού και ιδίως αξιωµατικών, προκειµένου να είναι πλήρως αποτελεσµατικό, πρέπει 

να ικανοποιεί όχι µόνο τις υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες των αξιωµατικών που 

υπηρετούν. Βέβαια υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, γεγονός που καταδεικνύεται από τα 

ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων νεαρών υποσχόµενων Αξιωµατικών, από την ενεργό 

Υπηρεσία. 

• Στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις οι οικειοθελείς αποχωρήσεις των 

στρατιωτικών (Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών) και των 3 κλάδων των Ενόπλων 

∆υνάµεων αγγίζουν τις 12.500, από το 2008 πέραν των αποστρατειών. 

http://www.onalert.gr/stories/oi-paraitiseis-stis-enoples-dynameis [Accessed on 25 

December 2013]. Εκτιµάται ότι δεν οφείλονται αποκλειστικά και µόνο στην µεγάλη µείωση 

των αποδοχών αλλά και στη µη σωστή διαχείριση της σταδιοδροµίας του προσωπικού.  
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