
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
            
           Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ εκφράζει 

την ικανοποίησή της καθώς άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στελέχη 
όλων των κλάδων των Ε.Δ, βαίνει προς επίλυση, αυτό της μη συμπερίληψης στους 
πίνακες τακτικών κρίσεων για προαγωγή έτους 2020 των αποφοίτων ΑΣΣΥ, που 
κατατάχθηκαν το έτος 1990 (Τάξεως 1992).     

Το παραπάνω αποτελεί μια ακόμα σημαντική επιβεβαίωση της ορθότητας 
της πρότασης  που είχαμε υποβάλει με σχετικό έγγραφο μας την 13 Απριλίου 2020 
στην Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1079-pomens-epilysi-stis-
kriseisaksiomatikon-proelefsis-assy-katatagenton-etous-1990, όπου αναδείξαμε 
έγκαιρα το θέμα, προτείνοντας την τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής 
φύσης με νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους πίνακες 
τακτικών κρίσεων για προαγωγή έτους 2020, οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, που 
κατατάχθηκαν το έτος 1990 (Τάξεως 1992) και να επέλθει η αποκατάσταση 
των προαγωγών στις Ε.Δ.  

Η ΠΟΜΕΝΣ ευελπιστεί στη θετική έκβαση και εξάλειψη μιας άλλης αδικίας 
που αφορά την δυσμενή μεταχείριση των αποφοίτων ΑΣΣΥ, των καταταγέντων τα 
έτη 1991-1992 (Τάξεως 1993-1994) οι οποίοι αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις 
της πολιτείας. 

Με έγγραφά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – 
ΠΟΜΕΝΣ https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1085-pomens-vathmologiki-
ekseliksi-aksiomatikon-assy-katatagenton-1991 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1145-pomens-lysi-stin-adikia-tis-
vathmologikis-ekseliksis-ton-apofoiton-assy-katatagenton-ta-eti-1991-1992, είχε 
ενημερώσει τους συναδέλφους, ότι στον κ. ΥΕΘΑ είχε προταθεί η συμπλήρωση της 
εικοσιπενταετούς πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι και τις 31-12-2017 για 
τους καταταγέντες μέχρι και το 1992 και δεσμεύτηκε για τη διόρθωση της 
πολύχρονης αδικίας σχετικά με την βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ που 
κατατάχθηκαν τα έτη 1991-1992. Επίσης ο κ. ΥΕΘΑ υπογράμμισε ότι 
«αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο ως δίκαιο αίτημα και βλέπουμε πολύ 
θετικά την οριστική επίλυσή του με διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στο 
επόμενο νομοσχέδιο του Υ.ΕΘ.Α.». 

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, 21 Οκτωβρίου 2020 
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει 
αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά 
επίπεδα, έτσι ώστε να επιλύει τα προβλήματα των εν ενεργεία συναδέλφων 
μας, επικυρώνοντας συνεχώς την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, από όλους τους 
αρμόδιους θεσμικούς φορείς, καθώς αποτελεί την μοναδική ελπίδα των 
Στρατιωτικών για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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