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ΠΡΟΣ:    Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων    
 
 
ΘΕΜΑ: 
 
ΣΧΕΤ : 

Απονομή Μεταλλίου Ευδοκίμου Υπηρεσίας 
 
α. ΝΔ 376/1974 
β. ΦΕΚ 1023 (τΓ΄) 16-10-2017 
γ. ΦΕΚ 2080 (τΓ΄) 17-12-2020 

 

Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει κατόπιν παραπόνων από 
συναδέλφους του θεσμού μας το κλίμα της έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης 
που επικρατεί στις τάξεις του σχετικά με την μεγάλη χρονοκαθυστέρηση απονομής 
μεταλλίου ευδοκίμου υπηρεσίας στους συναδέλφους μας του Στρατού Ξηράς. 

 
Στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του (α) σχετικού, 

αναφέρετε το εξής:  
 
«1.Το Μετάλλιον Ευδοκίμου Υπηρεσίας διακρίνεται εις τρεις τάξεις και 

απονέμεται εις υπαξιωματικούς και ανθυπασπιστάς δι` ευδόκιμον υπηρεσίαν, ως 
ακολούθως: 

 
γ) Το της Γ` Τάξεως εις τους Επιλοχίας, Επικελευστάς και Επισμηνίας μετά 

συμπλήρωσιν οκταετούς υπηρεσίας Υπαξιωματικού». 
 

Επίσης, στο (β) σχετικό αναφέρετε η απονομή μεταλλίου Ευδοκίμου 
Υπηρεσίας στους συναδέλφους μας του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 
 

Σύμφωνα  με όλα τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα η μεγάλη 
χρονοκαθυστέρηση απονομής Μεταλλίου Ευδοκίμου Υπηρεσίας των συναδέλφων 
μας του Στρατού Ξηράς που κατετάγησαν τα έτη 2002, 2003 και 2004 αφού πληρούν 
τις προϋποθέσεις του (α) σχετικού. 
 

Παρακαλούμε πολύ την άμεση απονομή Μεταλλίου Ευδοκίμου Υπηρεσίας 
στους συναδέλφους μας του Στρατού Ξηράς των αντίστοιχων ετών που το 
δικαιούνται, στα πλαίσια της ηθικής ικανοποίησης και αποκατάστασης μεταξύ των 
συναδέλφων μας της Πολεμικής Αεροπορίας και Κοινού Νομικού Σώματος.
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Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ/Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει άλλη μία κατάφορη αδικία που 
αφορά τους συναδέλφους μας του Στρατού Ξηράς, συγκριτικά με τους συναδέλφους 
μας της Πολεμικής Αεροπορίας και Κοινού Νομικού Σώματος και ευελπιστούμε στην 
άμεση δικαίωση. 

  
Η Ομοσπονδία και η Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων προς τις οποίες 

υποβάλλεται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις κατά τις κρίσεις τους ενέργειες 
προς την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία. 

 
 
 
 

Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ : ΕΠ.ΟΠ Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος 
   
Τομεάρχες   Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ : ΕΠ.ΟΠ Επχίας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης 
  ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


