
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) 

 

Θέμα: Εξέλιξη διεκδίκησης στελεχών προελεύσεως ΕΜΘ για τις αποδοχές της Β’ 
μισθολογικής κατηγορίας.  

 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν γίνει ενέργειες για νομοθετική 

ρύθμιση του ζητήματος της μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών προελεύσεως Ε.Μ.Θ., με 

τροπολογία που σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο καταλαμβάνει όσους έχουν λάβει τον βαθμό του 

Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων και τους εντάσσει στη Β’ Κατηγορία του μισθολογίου. Εντούτοις, 

μέχρι σήμερα δεν έχει ψηφισθεί οποιαδήποτε διάταξη, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η αδικία σε 

βάρος των εν λόγω στελεχών. Ήδη δε, αναμένεται η αποστρατεία στελεχών χωρίς να έχει επιλυθεί 

η εν λόγω σημαντική εκκρεμότητα, ενώ εξάλλου ουδεμία πληροφόρηση υπάρχει ως προς το 

ζήτημα της αναδρομικότητας της δρομολογούμενης ρύθμισης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, ενόψει και της συμπλήρωσης δύο 

(2) ετών εντός ερχόμενου Μαΐου από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4609/2019, θεωρούμε σκόπιμο να 

προχωρήσουμε στην κατάθεση των αγωγών για την διεκδίκηση της ένταξης στην Β’ 

Μισθολογική Κατηγορία των στελεχών προελέυσεως από Ε.Μ.Θ. προκειμένου να περιληφθεί και 

να καλυφθεί πλήρως η σχετική διετία. Επισημαίνουμε ωστόσο ότι και μετά τον προσεχή Μάιο δεν 

τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα ως προς τις διεκδικούμενες αξιώσεις, καθόσον η παραγραφή τους 

τελεί σαφώς σε αναστολή από 7.11.2020 (ΦΕΚ τ. Β 4899/2020) μέχρι και σήμερα, λόγω των 

μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Ενόψει ωστόσο της σχετικής δέσμευσης που αναλάβαμε απέναντι στα μέλη σας σε σχέση 

με ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, σας γνωρίζουμε ότι όποιος επιθυμεί να αποσυρθεί από την 

διεκδίκηση (είτε ενόψει της φημολογούμενης τροπολογίας είτε για προσωπικούς του λόγους), θα 

πρέπει να μας το δηλώσει εγγράφως μέχρι την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021, προκειμένου να 

μην περιληφθεί στα σχετικά δικόγραφα και να του επιστραφεί το ποσό συμμετοχής. Η σχετική 

δήλωση γίνεται με την αποστολή email σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο. Μετά την 

ανωτέρω ημερομηνία, θα προχωρήσουμε άμεσα στην κατάθεση των σχετικών δικογράφων και 

ως εκ τούτου ουδεμία επιστροφή ποσού θα είναι εφικτή.  

 



Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021  

Οι Δικηγόροι 

Αλκιβιάδης Σ. Ευαγγελάτος     Εμμανουήλ Ι. Ρωμαίος 

  



- ΣΧΕΔΙΟ EMAIL   -  

 

Αποστολή προς: 

 

emmromaios@gmail.com  
ή/και 

evangelatos.alkis@gmail.com 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΒΑΘΜΟΣ: 

ΑΜ: 

ΑΦΜ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑ ΕΝΩΣΗ: 

 

Ο/Η ανωτέρω υπογράφων/ουσα σας γνωρίζω ότι δεν επιθυμώ τη συμμετοχή μου στη διεκδίκηση 

στελεχών εξ ΕΜΘ για την ένταξη σε Β’ μισθολογική κατηγορία και ανακαλώ ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα τη σχετική εντολή. Παρακαλώ για την επιστροφή του ποσού συμμετοχής στον 

τραπεζικό μου λογαριασμό με τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΤΡΑΠΕΖΑ: .................................. 

ΙΒΑΝ: .......................................... 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ............................. 

 

 

 


