
                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                     

   ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο 
                 Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση 
                 Υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταικούρα 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
       Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  

Υποθέσεων 
 

ΚΟΙΝ :      Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Τα Επτά θέματα που ζητούν Άμεση Λύση.  
 

                 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, 
 
                 1. Φτάνει το τέλος και αυτού του έτους και πολλά από τα θέματα που 
ταλαιπωρούν την καθημερινότητα  των εν ενεργεία Στρατιωτικών, δεν έχουν βρει 
ακόμη λύση.  
 
                 2. Υπενθυμίζουμε ότι τα προβλήματα - αδικίες που απασχολούν τις 
χιλιάδες των συναδέλφων μας, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.  
 
                 3. Καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία,  να δώσουν άμεση λύση στα δίκαια 
αιτήματα μας για : 
 
                     α. Την αποκατάσταση των Αξκων εξ ΑΣΣΥ σειρών 1990- 1991 -1992 
και την ρύθμιση του ασφαλιστικού των σειρών 1990-1992.   
 
                     β. Την τροποποίηση του άρθρου 32, για την αποκατάσταση της αδικίας 
των Αξκων ΑΣΣΥ. 
 
                     γ. Την ψήφιση ένταξης στην Β΄ μισθολογική κατηγορία των Αξκων 
προερχόμενων από ΕΜΘ. 
                  
                     δ. Την θεσμοθέτηση νέου βαθμολόγιου του προσωπικού 
προερχόμενου από το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ 
    
                     ε. Πλήρη κατάργηση των ηλικιακών ορίων λόγω βαθμών όλων των 
προελεύσεων. 
 
                   στ. Την αποζημίωση της νυχτερινής υπηρεσίας που εδώ και τέσσερα 
χρόνια αγνοείται. 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                 member of 

                               Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

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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                     ζ.  Αναγνώριση της τριετίας για τους συναδέλφους από 1/10/90 έως 
31/12/95 με ποσοστό 6,67%. 
 
                 4. Αυτά είναι τα επτά θέματα, που επιζητούν την άμεση επίλυση τους, πριν 
το τέλος της χρονιάς.  
 
                 5. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., αναμένει τις πρωτοβουλίες αρμοδιότητας σας, έτσι ώστε 
η έλευση της νέας χρονιάς να σηματοδοτήσει ένα καλύτερο αύριο για τα στελέχη των 
ΕΔ και τις οικογένειες τους. 
 

      6. Εισηγητής θέματος, Οργανωτικός Γραμματέας Ηλίας Κολλύρης. 
 
      7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και 

Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135, Αντιπρόεδρος 
Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 
503377, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Νομικών θεμάτων: Σμήναρχος (Ο) 
Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου τηλ. 6983502512.   

  
                                 Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Επγός (ΥΔΚ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 Τχης (ΠΖ) 

 


