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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ εκφράζει την 
ικανοποίησή της καθώς ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά Μόνιμους 
Υπαξιωματικούς προελεύσεως ΕΠΟΠ του Στρατού Ξηράς, βαίνει προς επίλυση, 
αυτό της αναγνώρισης των πέντε χρόνων στο διπλάσιο και αφορά στελέχη που 
αποστρατεύει η Υπηρεσία πριν την συμπλήρωση των 25 ετών που απαιτούνται για 
να έχουν  το δικαίωμα αναγνώρισης των πέντε ετών στο διπλάσιο. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΜΕΝΣ με σχετικό έγγραφο της την 03 Φεβρουαρίου 2021 
προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1421-pomens-syntaksiodotikes-
rythmiseis-gia-oles-tis-proeleyseis-prosopikoy είχε ανάδειξη έγκαιρα το πρόβλημα 
που θα αντιμετωπίσουν χιλιάδες Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠΟΠ οι 
οποίοι έχουν καταταγεί σε ηλικία μετά τα 25 ηλικιακά έτη και πρότεινε συγκεκριμένες 
λύσεις για όσους στερούνται το δικαίωμα αναγνώρισης των πέντε ετών στο 
διπλάσιο αποτέλεσμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους, λόγο καταλήψεως 
των ηλικιακών ορίων στα 50 τους χρόνια και χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα 
απαιτούμενα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας  

Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος από την στρατιωτική ηγεσία 
αποτελεί μια ακόμα σημαντική επιβεβαίωση της ορθότητας της πρότασης 
που είχαμε υποβάλει και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που το Γ.Ε.Σ. 
έλαβε υπόψιν τις προτάσεις μας, καλούμε δε και τα Γ.Ε.Ν. – Γ.Ε.Α. να 
προβούν στην έκδοση αντίστοιχων  οδηγιών για την εξάλειψη του 
προβλήματος.  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει 
αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε ανώτατα θεσμικά 
επίπεδα, έτσι ώστε να επιλύει τα προβλήματα των εν ενεργεία συναδέλφων 
μας, επικυρώνοντας συνεχώς την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, από όλους τους 
αρμόδιους θεσμικούς φορείς,  

 

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, 15 Φεβρουαρίου 2021 
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καθώς αποτελεί την μοναδική ελπίδα των Στρατιωτικών για να διεκδικήσουν ένα 
καλύτερο μέλλον. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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