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Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 
 
Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
 

  
ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας  
  

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σας μεταφέρει τις έντονες αντιδράσεις των συναδέλφων μας 
Αξιωματικών, που προέρχονται από τον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας, 
των οποίων αναμένεται σύντομα η αποστρατεία τους λόγω ορίου ηλικίας ή 
συμπλήρωσης 35ετίας, για την ολιγωρία που έχει επιδειχθεί ως προς την 
αποκατάσταση της μισθολογικής προαγωγής που δικαιούνται. 

 
2. Συγκεκριμένα: 
 

α.   Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 4609/2019 οι 
στρατιωτικοί προερχόμενοι από τους Εθελοντές Μακράς θητείας (ΕΜΘ), 
εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και 
αποστρατεύονται με τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

 
β.  Με το μισθολόγιο του νόμου 4472/2017 στο άρθρο 126  και σε ότι 

αφορά τη Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη της ισχύουσας Εγκυκλίου του Νέου 
Μισθολογίου, καθορίζεται ότι  

” από 1-1-2017 κάθε στέλεχος θα λαμβάνει τον βασικό μισθό (Μ.Κ.) που 

αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατεχόμενο διοικητικό βαθμό”.  

Ωστόσο δεν είχε προβλεφθεί η μισθολογική προαγωγή των Εθελοντών 
Μακράς Θητείας στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και η είσοδός τους στην Β  ́
μισθολογική κατηγορία, όπως συνέβη με άλλον θεσμό ίδιας προελεύσεως. 

 
3. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να παρατηρούνται ανορθολογικές 

καταστάσεις σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των συναδέλφων μας ως προς την 
μισθοδοσία τους όπου: 

 
 - Οι συνάδελφοι μας καλούνται να καταβάλλουν κρατήσεις λόγω 

μισθολογικής προαγωγής στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, αλλά να πληρώνονται 
ως Ανθυπασπιστές.  

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
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 (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 48/2017 διαταγή του 
Ειρηνοδικείου Δράμας. 
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 -   Δηλώνεται ήδη αδυναμία από τις οικονομικές υπηρεσίες των Μονάδων 

στο να αποπληρώσουν Φύλλα Πορείας συναδέλφων που είτε μετατέθησαν από 
άλλη Μονάδα είτε κατέθεσαν αίτηση αποστρατείας διότι δεν αναγνωρίζεται 
μισθολογικά ο κατεχόμενος βαθμός τους και δεν μπορεί να υπολογιστεί το ύψος 
των αποδοχών τους. 

      -   Δεν μπορεί να υπολογιστεί η  σύνταξη τους, αφού το μισθολογικό τους 
κλιμάκιο στο οποίο είναι ενταγμένοι  κατά την στιγμή της αποστρατείας τους δεν 
συμβαδίζει με τον βαθμό που φέρουν. Με ποιες αποδοχές θα υπολογισθούν οι κάθε 
είδους συνταξιοδοτικές παροχές (κύρια, επικουρική, εφάπαξ); 

 
       - Προέκταση της ανωτέρω στρέβλωσης είναι και ο υπολογισμός  

Βοηθήματος  Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) των τέκνων 
καθώς  ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης είναι πλέον 
αδύνατον ο υπολογισμός του μερίσματος. 

 
4. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) ζητά τη μεσολάβηση της Ομοσπονδίας προς την Πολιτική και 
Στρατιωτική Ηγεσία, για την άρση των υφιστάμενων αδικιών και την υπαγωγή των 
ΕΜΘ στην Β΄ Κατηγορία του μισθολογίου καθόσον η σημερινή κατάσταση 
επηρεάζει αρνητικά τόσο τη μισθοδοσία των συναδέλφων, αλλά και τις συνδεόμενες 
με αυτήν συνταξιοδοτικές παροχές, εφάπαξ και μερίσματα. 
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