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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Αποστολάκη 

Αναπληρωτή Υπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Ρήγα 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 

ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Θεσμική Εκπροσώπηση Εν Ενεργεία Στρατιωτικών (Παρατηρητές μεταθέσεων)  
 

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 
               1.  Όπως καλώς γνωρίζετε, με την παρ. 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, 
όπως αυτή προστέθηκε ήδη από το άρθρο 50 του ν.4407/2016, προβλέφθηκε η 
συμμετοχή ενός εκπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 
ως παρατηρητή στα κατά Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων. Τούτο δε προφανώς για την 
διασφάλιση και εμπέδωση της εμπιστοσύνης των στελεχών στον τυπικό, αμερόληπτο 
και αντικειμενικό τρόπο διενέργειας των μεταθέσεων. 
 
               2. Η Ομοσπονδία μας άμεσα μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών κατά το Συνέδριο 
της 28/2/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ.8-9-10-11/23-3-18 έγγραφό της ενημέρωσε τους 
αρμόδιους φορείς για την εκλογή εκπροσώπων - παρατηρητών στα κατά Κλάδο 
Συμβούλια Μεταθέσεων. Πλην όμως, μέχρι και σήμερα, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει από 
την αρμόδια Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία προς την κατεύθυνση της συμμετοχής των 
εκλεγμένων εκπροσώπων, παρά τις σαφείς προβλέψεις του Νόμου.  
 
               3. Όπως εξάλλου σας επισημάναμε με την από 2.4.2019 εξώδικη δήλωσή 
μας, με την υπ’ αριθ. 254/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που 
επιβεβαιώθηκε με την υπ’ αριθ. 1310/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Αθηνών και περιβλήθηκε με δύναμη δεδικασμένου, είχε ήδη επιλυθεί το ζήτημα της 
εκπροσώπησης των εν ενεργεία στρατιωτικών, με την πανηγυρική αναγνώριση της 
ΠΟΜΕΝΣ ως θεσμικής εκπροσώπου, και μάλιστα αποκλειστικής, ώστε ουδεμία 
«ασάφεια» ή «αβεβαιότητα» καταλειπόταν για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 30Γ του ν.1264/1982. 
 
                4. Ήδη με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4609/2019 και το άρθρο 66 αυτού 
επανεπιβεβαιώθηκε η συμμετοχή εκπροσώπου – παρατηρητή στα κατά Κλάδο 
Συμβούλια Μεταθέσεων. Πλην όμως, μέχρι και σήμερα, δεν έχει υλοποιηθεί η 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
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προβλεπόμενη από το Νόμο συμμετοχή εκπροσώπου – παρατηρητή της Ομοσπονδίας 
μας, κατά πρόδηλη παραβίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.  
 
               5. Η αδικαιολόγητη μη συμμετοχή εκπροσώπου – παρατηρητή οδηγεί σε μη 
νόμιμη συγκρότηση των εν λόγω οργάνων, στοιχείο που καθιστά νομικά εκτεθειμένες τις 
επικείμενες τακτικές-έκτακτες μεταθέσεις στο σύνολό τους. Δυστυχώς, με αποκλειστική 
ευθύνη της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, όχι μόνο δεν υλοποιείται η πρόβλεψη 
του νόμου αλλά και φαλκιδεύεται η εμπιστοσύνη των στελεχών στη λειτουργία των 
Συμβουλίων.  
 
               6. Ενόψει των ανωτέρω, και προς διασφάλιση της νομιμότητας της διαδικασίας 
των επικείμενων μεταθέσεων και της νόμιμης συγκρότησης των αρμόδιων Συμβουλίων, 
σας καλούμε να προβείτε άμεσα στη νόμιμη συγκρότηση αυτών, με την συμμετοχή των 
εκλεγμένων εκπροσώπων που σας έχουμε υποδείξει.  

 
                                                 Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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