
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

                    Αρ. Πρωτοκόλλου  :39/2021 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
 Κατόπιν σημερινής ενημέρωσης που είχε η ΠΟΜΕΝΣ από συνάδελφους μας 
Ανθυπολοχαγούς προέλευσης ΕΜΘ, διαπιστώθηκε κατά την ανάρτηση των 
φακέλων μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου στο army.gr, η αποστρατεία τους με 
ημερομηνία 31 Ιανουάριου 2021(!!!) ενώ ταυτόχρονα το πληρωτέο ποσό είναι 
αρνητικό καθώς τους παρακρατείτε ο μισθός Φεβρουαρίου που τους είχε 
καταβληθεί(!!!). 
 
Το παραπάνω γεγονός κρίνεται επιεικώς ως αχαρακτήριστο, αφού τέτοιες 
αστοχίες δε συνάδουν απέναντι σε συναδέλφους μας, που για 35 συναπτά έτη 
υπηρέτησαν την Πατρίδα από το πιο απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου μέχρι τον 
Έβρο .  
 
Ως ΠΟΜΕΝΣ οφείλουμε να υπενθυμίσουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι στους 
συναδέλφους που ενημερώθηκαν ότι αποστρατεύονται στις 31/1/2021 μόνο 
από τους φακέλους μισθοδοσίας (!!!), δεν έχει προηγηθεί έκδοση προεδρικού 
διατάγματος  αποστρατείας και ενώ έχουν εργαστεί κανονικά το μήνα Φεβρουάριο 
κρίνεται άστοχη η απαίτηση επιστροφής των χρημάτων.  
 
Πλέον των παραπάνω επισημαίνουμε τα εξής:  
 
• Δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της αποστρατείας τους για να τους 
αποδοθεί ο αποστρατευτικός βαθμός του Υπολοχαγού, έχοντας ως συνέπεια να 
αποστρατεύονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού.  
• Αν και ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού δεν προβλέπεται στην Γ μισθολογική 
κατηγορία, συνεχιζόταν η πληρωμή τους από την προαγωγή τους στο βαθμό του 
Ανθυπολοχαγού μέχρι σήμερα, με κατηγορία – κλιμάκιο Γ3.  
• Δεν τους έχουν καταβληθεί τα αναδρομικά που δικαιούνται λόγω της προαγωγής 
τους σε Αξκους, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τις 27 Νοεμβρίου 2020 
με έγγραφο του στο Υπουργείο Οικονομικών ανέλυε τους λόγους όπου οι 
προαχθέντες βάσει του Ν.4609/19 Ε.Μ.Θ, εντάσσονται από την ημεροχρονολογία 
προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού στην Β' κατηγορία του άρθρου 
124 του Ν.4472/17 αντί της Γ' κατηγορίας.  
 
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική 
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να δώσουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις 
ώστε να διευθετηθεί άμεσα το παραπάνω πρόβλημα, που έχει ως αποτέλεσμα να 

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  
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μείνουν απλήρωτοι συνάδελφοι μας, στερώντας από τις οικογένειες τους, τα βασικά 
για την αξιοπρεπή τους διαβίωση.  
 
 

                                             Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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            Ασμχος (ΥΔΚ) 
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