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                                                                                        Θεσσαλονίκη,  24 Ιουνίου 2021 

                                                                               Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία  

                                                                                          Ενώσεων Στρατιωτικών  

                                                                                                              (ΠΟΜΕΝΣ) 

                                                                                   πρόεδρο, κ. Δημήτριο Ρώτα 

 

Αγαπητέ κ. Ρώτα,  

 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την απάντηση του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην υπ αριθμ. 2895/3-6-2021  αναφορά που κατέθεσα στη 

Βουλή, αναφορικά με την βαθμολογική και μισθολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών 

Ειδικών Καταστάσεων. 

            Ειδικότερα,  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απαντά πως στον παρόντα χρόνο, τα 

στελέχη που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2439/96 έχουν αποστρατευτεί 

ήδη, ενώ οι καταληκτικοί βαθμοί όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 23 του ίδιου νόμου, 

τελούν σε άμεση συνάρτηση με την προέλευση των στελεχών, την αποστολή που επιτελούν, 

τη διάκριση τους σε Αξιωματικούς Όπλων, Μάχιμους, Μηχανικούς, Ιπταμένους, Σώματα, 

την κτήση ή μη πτυχίου ΑΕΙ, καθώς και την υπαγωγή σε Ειδικές Καταστάσεις. Παράλληλα, 

για τα στελέχη που υπάγονται στις ειδικές καταστάσεις με τον ν.3883/2010 έχουν 

θεσμοθετηθεί ευεργετικές διατάξεις σε ό,τι αφορά στα θέματα μεταθέσεων, θέσεων 

υπηρέτησης, προαιρετικών παραγωγικών σχολείων, εκτέλεσης υπηρεσιών και συμμετοχής σε 

ασκήσεις, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού που αντιμετωπίζει ανίατα ή 

δυσίατα νοσήματα. Τέλος αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα η 

αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

             Συνημμένα σας αποστέλλω το επίσημο έγγραφο της απάντησης που υπογράφει ο 

Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, το οποίο μπορείτε να 

κοινοποιήσετε και στα υπόλοιπα μέλη σας για να ενημερωθούν.  
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Ως βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, αλλά και ως δικηγόρος με εξειδίκευση στο 

Εργατικό Δίκαιο βρίσκομαι στη διάθεσή σας να επικοινωνείτε μαζί μου και να μου θέτετε 

όποιο ζήτημα σας απασχολεί, ώστε να το προωθώ αρμοδίως. 

 

Με εκτίμηση 

 

Άννα Ευθυμίου 

Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης 


