
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
                                          Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
 

 

                 Καθημερινά ως Ομοσπονδία γινόμαστε κοινωνοί απίστευτων 
εμπνεύσεων - δημοσιευμάτων που γράφουν οτιδήποτε αρκεί να προσελκύσουν 
επισκεψιμότητα, αδιαφορώντας για την σύγχυση που προκαλείται στις τάξεις των εν 
ενεργεία στρατιωτικών. 
 
                 Σχετικά με το μισθολόγιο των συναδέλφων μας ΕΜΘ, η ΠΟΜΕΝΣ είναι η 
ΜΟΝΗ για την ώρα, που ενημερώνει για τα παρακάτω που δεν επιδέχονται 
αμφισβήτησης, καλώντας τα sites, αν θέλουν να θεωρούνται έγκριτα, να 
δημοσιεύσουν την αλήθεια. 
 
                Σύμφωνα με το νόμο 4472/17 επί Υπουργίας κ. Πάνου Καμμένου, οι ΕΜΘ 
τοποθετήθηκαν στο Γ μισθολογικό κλιμάκιο.  
 
                Η τοποθέτηση των ΕΜΘ στο Γ’ κλιμάκιο, για όσους δεν θυμούνται, έγινε 
κατόπιν πρότασης της ΠΟΕΣ ( αρ.πρωτ. 144/2016 - φώτο 1). Μία πρόταση που 
αδικούσε τους συναδέλφους ΕΜΘ καθώς είχαν μονιμοποιηθεί από το 2011, δηλαδή 
επί της ουσίας ήταν μονιμοποιημένοι εθελοντές και θα έπρεπε να εισέλθουν στην Β 
μισθολογική κλίμακα όπως οι μονιμοποιημένες Εθελόντριες. 
 
                Η ΠΟΕΣ όμως όπως αποδεικνύεται παρακάτω, στην πρόταση της ( φώτο 
2 ), παρουσίαζε τους συναδέλφους μας ως ΟΠΥ, ΕΠΥ, διακρίνοντας τους, όπως η 
ίδια αναφέρει, στην .... γ’ κατηγορία!!! 
 
                 Ποιός μπορεί να ξεχάσει την επιβράβευση από βήματος της ΒτΕ του κ. 
Πάνου Καμμένου στην ΠΟΕΣ για τις προτάσεις της για το νέο μισθολόγιο, 
οδηγώντας στην ψήφιση του νόμου 4472/17,  αποτελώντας ουσιαστικά την αιτία 
που οι συνάδελφοι μας ΕΜΘ, ανήκουν στο Γ βαθμολογικό κλιμάκιο; 
 
                 Για τα ανυπόστατα που διαβάζουμε για μισθολογικές προαγωγές των 
ΕΜΘ στο Β’ κλιμάκιο, η ΠΟΜΕΝΣ τοποθετείται με σοβαρότητα και ευθύτητα. Για να 
υπάρξει μισθολογική προαγωγή των ΕΜΘ από το Γ’ κλιμάκιο στο Β’, απαιτείται 
νομοθετική ρύθμιση. 
 
                 Η ΠΟΜΕΝΣ έχει ήδη αναφερθεί θεσμικά στο συγκεκριμένο ζήτημα με 
κάθε πρόσφορο μέσο και αναμένει από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να 
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αποδώσουν το δίκαιο, μακριά από δηλώσεις εντυπωσιασμού, αλλά με αποδείξεις 
και επιχειρήματα. 
 
                 Κλείνοντας, προς αποφυγή φαινομένων παραπληροφόρησης μας, η 
Ομοσπονδία καλεί όλους τους στρατιωτικούς να ενημερώνονται καθημερινά από 
την επίσημη σελίδα της (www.pomens.gr) και από τους λογαριασμούς της στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
 

Γιατί εκεί θα βρίσκουμε πάντα απαντήσεις και αλήθεια. 
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