
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
                                        Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
 

 

                 Όπως κατά καιρούς υπενθυμίζεται από την ΠΟΜΕΝΣ, η ενημέρωση μας 
για εργασιακά ή συνταξιοδοτικά θέματα, θα πρέπει να εκφράζεται από τους 
αρμόδιους ( Αντιπρόεδρο Οικον. Θεμάτων, Επιστήμ. Συνεργάτη ΠΟΜΕΝΣ) και όχι 
από ανθρώπους που στον βωμό της αυτοπροβολής και της άγνοιας τους 
προσφεύγουν σε αρθρογραφίες που φέρνουν σύγχυση και αναστάτωση στο 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

          Μια τέτοια προσπάθεια αρθρογραφίας, κυκλοφόρησε πρόσφατα στο 
διαδίκτυο  περί αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο κτλ,  προσπαθώντας 
ανεπιτυχώς να δώσει ενημέρωση  σε απορίες συναδέλφων, έχοντας ως 
αποτέλεσμα να μετατραπεί σε αντικείμενο  αρνητικών σχολίων περί των γνώσεων 
του αρθρογράφου, πάνω στα ζητήματα αυτά. 
 

                  Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή : 
 

Με τον Νόμο Κατρούγκαλου, υποχρεούμαστε να εργαστούμε σαράντα (40) έτη, και 
δύναται να εξαγοράσουμε από αυτά, σύμφωνα με τις πρόσφατες διαταγές των 
επιτελείων, τα πέντε (5) χρόνια σε Μονάδες εκστρατείας με τις γνωστές διαδικασίες. 
 

Tην προσοχή σας αγαπητοί Συνάδελφοι, στις αβάσιμες θεωρίες του "αυτόκλητου" 
αρθρογράφου και στην πραγματικότητα - αλήθεια - θεσμική και ευκολονόητη 
ενημέρωση της ΠΟΜΕΝΣ: 
 

Θεωρία Νο 1 του Αρθρογράφου : Δεν υπάρχουν πλασματικά χρόνια στο νόμο 
4609/19. 
 

Ενημέρωση ΠΟΜΕΝΣ : Ο Ν.4609/19 αναφέρεται στην εξαγορά (αναγνώριση) 
χρόνου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού για 
συναδέλφους που εργάζονται στην ειδικότητα τους. 

Θεωρία Νο 2 του Αρθρογράφου : Από πού προκύπτει ότι τα χρόνια που 
αναφέρονται στο Ν.4609/19 είναι πλασματικά και ποιός στρατιωτικός θα αγκαλιάσει, 
σύμφωνα με τον αρθρογράφο μία πρόταση που θα του επιβάλει να καταβάλει 
52.000 Ευρώ για να αναγνωρίσει 5 και 5 πλασματικά, τα οποία δεν αναφέρονται 
πουθενά στο νόμο; 

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  

Email: info@pomens.gr 

    Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020 

http://www.pomens.gr/


Ενημέρωση ΠΟΜΕΝΣ Τα χρόνια αναγνώρισης στο διπλάσιο ή τριπλάσιο γίνεται με 
καταβολή εισφοράς στο 6,67% και η αναγνώριση πλασματικών χρόνων εργασίας 
γίνεται με καταβολή εισφοράς 20%. Υπενθυμίζεται ότι ο μόνος πλασματικός χρόνος 
που αναγνωρίζεται είναι για όσους έχουν καταταχθεί την 31-2-1995 τα οποία είναι 
τα τρία (3) χρόνια Βενιζέλου (πρώην Κονδύλη). 

Θεωρία 3 του Αρθρογράφου: Χωρίς την απαιτούμενη τεχνογνωσία – χωρίς τα 
κατάλληλα στοιχεία (πίνακες αναπλήρωσης, χρόνια υπηρεσίας, ακριβή συντάξιμα 
χρηματικά ποσά ανά κατηγορία ), ο " αυτόκλητος" κρίνει ότι οι στρατιωτικοί που θα 
παραμείνουν πλέον των 40 ετών, είναι οι μεγάλοι χαμένοι. 

Ενημέρωση ΠΟΜΕΝΣ Ως ενεργεία Στρατιωτικοί οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί 
στο τι λέμε και τι γράφουμε και κυρίως τί κατευθύνσεις προτείνουμε στους 
συναδέλφους μας, γιατί η ΑΓΝΟΙΑ είναι αυτή που φέρνει αμφίβολα αποτελέσματα, 
εις βάρος της σωστής ενημέρωσης και ενεργειών των συναδέλφων μας. 

Η ΠΟΜΕΝΣ ως ο θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία στρατιωτικών, έχει 
απευθυνθεί αρμοδίως, ζητώντας τα απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν στα 
συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά θέματα μας τα οποία μαζί με τους νομικούς- 
οικονομικούς μας συμβούλους, θα γνωστοποιηθούν θεσμικά στον Υπουργό 
Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Βουλευτή κ. 
Βασίλη Οικονόμου και στα μέλη – Βουλευτές της Επιτροπής αυτής, προς 
αξιολόγηση και ενέργειες αρμοδιοτήτων τους. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ΠΟΜΕΝΣ οφείλει να προφυλάσσει τους συναδέλφους - 
μέλη της από ενέργειες που έχουν διάθεση υπερπροβολής και υπερέκθεσης στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Η ΠΟΜΕΝΣ έχει σκοπό την θεσμική ενημέρωση και εκπροσώπηση των 
στρατιωτικών. 

Ενημερωνόμαστε πάντα μέσα από την επίσημη σελίδα της Ομοσπονδίας μας - 
www.pomens.gr - και ζητάμε ενημέρωση μόνο από τους θεσμικούς εκπροσώπους 
αυτής (Αντιπροέδρους- Γραμματείς- Τομεάρχες- Επιστημονικός συνεργάτης) για 
κάθε ενέργεια μας, πάνω σε τόσο σοβαρά ζητήματα. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι όπως καταλαβαίνετε το τι γράφεται στα sites και 
στα blogs, δεν αποτελούν εγγύηση και δέσμευση για κανένα μας.... 

Για την  Εκτελεστική Γραμματεία 
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