
                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                     

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

                    Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
μόνο η απογοήτευση έμεινε στα στελέχη των Ε.Δ.  
 
                    Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ εκτός εξαιρέσεων, δεν έλαβε υπόψη της, 
το πλήθος των προτάσεων που είχαν κατατεθεί από την Ομοσπονδία μας και 
αφορούσαν σε πολλές κατηγορίες προσωπικού. 
 
                    Το μόνο τελικά που απασχόλησε σοβαρά τον κ. ΑΝΥΕΘΑ, ήταν να 
αναστήσει με την βοήθεια του ΚΚΕ, καταργημένο σωματείο, δείχνοντας με αυτό τον 
τρόπο, την παντελή απαξίωση για τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης.    
 
                   Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Εθνικής Άμυνας αντί να ψηφίζετε 
φωτογραφικές-χαριστικές διατάξεις σε ημέτερους, που το μονό που καταφέρνουν 
είναι να διχάζουν τις ΕΔ, ασχοληθείτε με τα προβλήματα-αδικίες που απασχολούν τις 
χιλιάδες των συναδέλφων μας.  
 
                   Περιμένουμε από εσάς Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ Εθνικής Άμυνας να 
δώσετε άμεση λύση στα δίκαια αιτήματα μας για : 
 
                   α.  Θεσμοθέτηση  του αμετάθετου μετά την 25ετία. 
 
                   β.  Αποκατάσταση των χαμένων βαθμών των Αξκων προερχόμενων εξ 
ΑΣΣΥ. 
 
                   γ.  Την πλήρη εξομοίωση του βαθμολογικού των ΕΜΘ με τους Αξκους 
προερχόμενους των νόμων 445/74 και 705/77. 
 
                   δ.  Την αποκατάσταση των Αξκων εξ ΑΣΣΥ σειράς 1991 και την ρύθμιση 
του ασφαλιστικού των σειρών 1990-1992.   
 
                   ε. Την ρύθμιση επιστροφής της επιπλέον εισφοράς του 2% για το 
προσωπικό των ΕΜΘ.  
 
                   στ. Την πρόβλεψη της οικειοθελούς παραμονής(ΟΧΙ ΕΟΘ) των ΕΠ.ΟΠ 
μέχρι του 58ου έτους της ηλικίας τους, στην περίπτωση που καταλαμβάνονται από τα 
όρια ηλικίας του νόμου 445/74. 
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                   ζ. Την κατάργηση της κατάστασης ΕΟΘ για τους ΕΜΘ που 
καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του νόμου 445/74.    
 
                   η.  Την χρήση πολιτικής ταυτότητας όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες με 
παράλληλη χρήση της στρατιωτικής μόνο για υπηρεσιακή χρήση. 
 
                   θ.  Την ρύθμιση του στρατιωτικού προσωπικού που μεταπίπτει στις 
ειδικές καταστάσεις (Ελαφράς υπηρεσίας). 
 
                   ι.    Την έκδοση προεδρικού διατάγματος(εκκρεμεί τέσσερα χρονια!!!!) για 
τον καθορισμό τους ύψους αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΥΛΛΑ 
ΠΟΡΕΙΑΣ), ώστε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση του στρατιωτικού προσωπικού με τον 
υπόλοιπο δημόσιο τομέα.   
 
                   ια.  Την πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης και την αποζημίωση της 
νυχτερινής υπηρεσίας. 
 
                   ιβ. Την αποκατάσταση των μισθών μας στο ύψους του Αυγούστου του 
2012. 
 
                   ιγ. Την ένταξη στα Βαρέα και ανθυγιεινά των ειδικοτήτων των 
στρατιωτικών, που ισχύουν και στους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  
 
                   ιδ. Την Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων Διακλαδικών 
Μονάδων των Ε.Δ. 
 
                   Αυτό είναι ένα μέρος των θεμάτων, που η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει 
σ΄ όλους τους φορείς της Διοίκησης, αναμένοντας λύση.  
 
                   Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., θα συνεχίσει το έργο της με την ανάδειξη προβλημάτων 
και την υποβολή προτάσεων, που ταλαιπωρούν τα εν ενεργεία στελέχη μας και θα 
εμμένει μέχρι την τελική τους επίλυση ακόμη και μέσω της δικαστικής οδού αν αυτό 
απαιτηθεί. 
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