
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
 
       Αρ. Πρωτοκόλλου:     218 /2019 

 
 
 
ΠΡΟΣ:    Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
               Υφπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
               Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
               ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 
ΚΟΙΝ :    Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών                                                                  

Υποθέσεων 
               ΕΓΑ/ΓΕΣ 
               Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
               Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: 
 
ΣΧΕΤ : 

Προαγωγές Αξκων καταταγέντων έτους 1990  

α. Ν.2439/1996 ΦΕΚ Α΄ 219 «Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 

β. Ν.3883/2010 ΦΕΚ Α΄ 167 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» 

γ. Ν.4407/2016 ΦΕΚ Α΄ 134 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» 

δ. N.4494/2017 ΦΕΚ Α΄ 165  «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και 
εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών 
Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» 

ε.  Φ.454/43/461106/Σ.145/7-12-17/ΓΕΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤ   
 
 

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 

 
                1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, 
διαπίστωσε με έκπληξη της, μετά από ενημέρωση που είχε από συναδέλφους Αξκους 
που έχουν καταταχθεί το έτος 1990, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού δεν έχει 
συμπεριληφθεί στους πίνακες κρίσεων έτους 2020.  
 

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.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

    Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2019 
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                2.  Δυστυχώς αυτό είναι ακατανόητο, διότι οι Αξκοι υπηρετούντες στο ΣΞ, 
έχουν συμπεριελήφθη κανονικά στους πίνακες κρίσεων όχι όμως για το ΠΝ και ΠΑ.  
 
                3.  Στο νομό 4494 /17 (Α' 165) στο άρθρο 37 αναφέρετε η υπαγωγή στο νόμο 
2439 /96 (Α' 134), τόσο με την αναφορά του στα άρθρα του Ν. 2439/96 αλλά κυρίως με 
την Αιτιολογική Έκθεση, στην οποία φαίνεται η πρόθεση του Νομοθέτη να εντάξει και 
«Όσους συμπλήρωσαν 25ετία πραγματικής υπηρεσίας μέχρι 31-12-2015» δηλαδή  τους 
καταταγέντες του 1990 στον προηγούμενο Νόμο 4407/16 άρθρο 18 παρ.26, με τα 
όποια ευεργετήματα περιελάμβανε αυτός, προκειμένου να επέλθει η ισότητα και η 
πλήρη εξίσωση των Αξιωματικών ίδιας κατηγορίας και ίδιας προέλευσης, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται. 
 
                4.  Η ίδια διαπίστωση αναφέρετε και στο (δ) σχετικό παρ. 2δ(6), όπου 
αναφέρετε συγκεκριμένα ότι «με το άρθρο 37 η ρύθμιση της  παρ.26 του άρθρου 18 του 
ν. 4407/2016 (Α΄134) περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.2439/96, που αφορούν 
κρίσεις και προαγωγές, επεκτείνετε και στους αξκους προερχόμενους από ΑΣΣΥ, 
μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ/τος 445/74(Α΄160) και μονιμοποιηθείσες 
εθελόντριες του ν. 705/77(Α΄279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31 Δεκ.15.»    
 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 
 
                5.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλεί την 
στρατιωτική ηγεσία  του ΠΝ και της ΠΑ, να εφαρμόσει το αυτονόητο και να 
συμπεριλάβει στους πίνακες κρίσεων έτους 2020, όλους τους συναδέλφους μας  
Αξκους, καταταγέντες έτους 1990, όπως αυτό έχει καθοριστεί με το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο.    

          6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: 
Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπαθανασίου, τηλ. 6937023598, (e-mail: 
pomensdioikitika@gmail.com) 
 

                                                  Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτρης Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 
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