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                             ΑΘΗΝΑ 26 Σεπτεμβρίου 2021                                                                                                     

     
 
  ΠΡΟΣ: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 

                   Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων 
 
   
 

ΘΕΜΑ : Διοικητικά Θέματα Μονίμων Υπξκών προέλευσης Επ.Οπ. 

  

 ΣΧΕΤ :  α.  Υπ ́ Αριθμόν Πρωτ. 133/25 Ιούν 20/ΠΟΜΕΝΣ 

              β.  Υπ ́ Αριθμόν Πρωτ. 149/29 Ιούλ 20/ΠΟΜΕΝΣ        

              γ.  Υπ ́ Αριθμόν Πρωτ.  316/21 Δεκ 20/ΠΟΜΕΝΣ 

              δ.  Υπ ́ Αριθμόν Πρωτ.  24/03  Φεβ 21/ΠΟΜΕΝΣ 

 

 

Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΜΕΝΣ και η Ομοσπονδία, για πολλοστή φορά εκφράζουν με 

την παρούσα επιστολή, την έντονη δυσαρέσκεια τους και επανέρχονται στο σημαντικό 

θέμα του συνταξιοδοτικού που αφορά χιλιάδες συναδέλφους μας Μονίμων 

Υπαξιωματικών προέλευσης Επ.Οπ. 

 

Σύμφωνα με τα σχετικά: 

                                        (α)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1165-

epomeno-dynato-stoixima-pomens-vathmologiki-ekseliksi-monimopoiithenton-

ypkskon-proelefsis-ep-op  

                                        (β)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1192-pomens-

apokatastasi-tis-adikias-ton-synadelfon-mas-proeleyseos-ep-op  

 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1165-epomeno-dynato-stoixima-pomens-vathmologiki-ekseliksi-monimopoiithenton-ypkskon-proelefsis-ep-op
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1165-epomeno-dynato-stoixima-pomens-vathmologiki-ekseliksi-monimopoiithenton-ypkskon-proelefsis-ep-op
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1165-epomeno-dynato-stoixima-pomens-vathmologiki-ekseliksi-monimopoiithenton-ypkskon-proelefsis-ep-op
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1192-pomens-apokatastasi-tis-adikias-ton-synadelfon-mas-proeleyseos-ep-op
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1192-pomens-apokatastasi-tis-adikias-ton-synadelfon-mas-proeleyseos-ep-op


 

                                        (γ)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1392-nai-stis-

protaseis-pomens-sto-syntaksiodotiko-vathmologiko-ton-ypkskon-proerxomenon-apo-

ep-op-oxi-stis-lyseis-typou-eoth  

                                        (δ)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1421-pomens-

syntaksiodotikes-rythmiseis-gia-oles-tis-proeleyseis-prosopikoy  

 

 

Σύμφωνα με το Ν.2936/2001 και την Φ415.15/29/452807/Αρ.Εγκυκλιου 121/Αθήνα.21 

Σεπ.2001 εισήχθη ο θεσμός των Επαγγελματιών Οπλιτών στις τάξεις των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Με μεταγενέστερους Νόμους επιχειρήθηκε η αναβάθμιση του νομοθετικού 

πλαισίου για τον συγκεκριμένο θεσμό. 

 

Επιπρόσθετα ορίζεται ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς του θεσμού θα διέπεται 

από τις ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις με τους ομοιόβαθμους Μόνιμους 

Υπαξιωματικούς Μη Παραγωγικών Σχολών. 

 

Με τους νέους συνταξιοδοτικούς νόμους τα όρια συνταξιοδότησης αυξήθηκαν 

για όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα για όσους συνταξιοδοτούνται μετά 

την 01/01/2015. 

 

Με τον νόμο 4609/19 και 4650/2019 ψηφίστηκε νόμος αρμοδιότητος Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, όπου υπήρξαν τροποποιήσεις για θέματα που αφορούν την 

σταδιοδρομία και το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Υπαξιωματικών και 

Ανθυπασπιστών κατηγορίας Ε.Μ.Θ και μετατασσόμενων Επ.Οπ. και Ε.Μ.Θ στο 

Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών. 

 

Στις τροποποιήσεις των Ν.4609/2019 & Ν.4650/2019 δεν υπήρξε μέριμνα για το 

σύνολο του Θεσμό των Επ.Οπ., ούτε δόθηκε επαρκής εξήγηση κατ’ οποιονδήποτε 

τρόπο εάν τα ηλικιακά όρια αποστρατείας που προβλέπει ο Ν.445/1974 θα 

διατηρηθούν και κατ’ επέκταση θα επηρεάσουν το προσωπικό κατηγορίας Επ.Οπ., 

οδηγώντας στην αποστρατεία σημαντικό αριθμό στελεχών του Θεσμού των Επ.Οπ., 

δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα σε συναδέλφους, λόγω της μεγάλης ηλικίας κατά 

την εισαγωγή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε το ποσό της σύνταξης να είναι μικρό 

λόγω των λίγων χρόνων υπηρεσίας που θα έχουν συνολικά. 

 

Και ενώ οι νέοι συνταξιοδοτικοί νόμοι αποσκοπούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας για 

συνταξιοδότηση και μεγαλύτερη παραμονή στην ενέργεια για τους Στρατιωτικούς, 

διαπιστώνεται ότι ένας ολόκληρος θεσμός θα αναγκαστεί να συνταξιοδοτηθεί 

αυτεπάγγελτα στα 50 έτη αφαιρώντας τους το δικαίωμα να λάβουν την κατώτατη 

πλήρη σύνταξη που επέρχεται με την κατάληψη και μόνο των 40 ετών συντάξιμης 

υπηρεσίας ή 60 χρονών. 

 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1392-nai-stis-protaseis-pomens-sto-syntaksiodotiko-vathmologiko-ton-ypkskon-proerxomenon-apo-ep-op-oxi-stis-lyseis-typou-eoth
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https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1421-pomens-syntaksiodotikes-rythmiseis-gia-oles-tis-proeleyseis-prosopikoy
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1421-pomens-syntaksiodotikes-rythmiseis-gia-oles-tis-proeleyseis-prosopikoy


 

Ν.2936/2001 άρθρο 11 Παρ 4 ο οποίος αναφέρει ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς 

των επαγγελματιών Οπλιτών διέπετε από τις εκάστοτε συνταξιοδοτικές 

διατάξεις για τους ομοιόβαθμους Υπαξιωματικούς Μη Παραγωγικών Σχολών.  

 

Αναφέρεται στον Ν.3865/2010  άρθρο 20 παρ.4  ο οποίος προβλέπει ότι τα 

στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, 

δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 

(40) έτη συντάξιμης  υπηρεσίας. 

 

Κρίνεται αναγκαίο οι Μόνιμοι υπαξιωματικοί προέλευσης Επ.Οπ. να ενταχθούν 

και αυτοί στον νόμο 4609/19 άρθρο 10 παραγρ.23 όπου καταργούνται τα 

ηλικιακά όρια για τους ομοιόβαθμους τους Μόνιμους υπαξιωματικούς μη 

παραγωγικών σχολών ώστε να ακολουθήσουν τον ν.2936/2001 άρθρο 11 

παραγρ.4. καθώς και να τους αποδοθεί ο βαθμός του Ανθστή ώστε να 

καλύπτουν και θέσεις Αξκών. 

 

Δυστυχώς, έχει περάσει 1,5 χρόνος από την πρώτη φορά που κατέθεσε τις προτάσεις 

της η Γραμματεία Επ.Οπ. και την ανάδειξη του θέματος προς την Πολιτική και 

Στρατιωτική ηγεσία η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καθώς στο χρονικό διάστημα αυτό οι συνάδελφοι 

μας φτάνουν στο επίμαχο ηλικιακό όριο των 50 ετών, όπου σύμφωνα με τον 

Ν.445/1974 άρθρο 39 αποστρατεύονται με ηλικιακό όριο των 50 ετών με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται σύγχυση και προβληματισμός για το μέλλον τους στις Ένοπλες 

Δυνάμεις. 

 

Παρόλο την ανάδειξη του θέματος και τις συνεχόμενες επιστολές της ΠΟΜΕΝΣ, η 

Πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. δεν φαίνεται διατιθέμενη να ασχοληθεί με το σημαντικό 

θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες συναδέλφους μας. 

 

Πέραν όμως του συνταξιοδοτικού υπάρχουν άλλα τόσα θέματα που έχει αναδείξει η 

Γραμματεία Επ.Οπ. και η Ομοσπονδία χωρίς να υπάρχει και εκεί το ανάλογο 

ενδιαφέρον από τη Πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

               α. Βαθμολογική αναβάθμιση.  

https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1497-grammateia-ep-op-pomens-ta-

themata-ton-ypkskon-proeleyseos-ep-op-se-proti-proteraiotita  

                

               β. Κατάργηση των ΣΟΕΠΟΠ και ένταξη στα ΣΟΜΥ. 

https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/1526-pomens-oikimata-stegasis-epaggelmation-

opliton-soepop-i-stegasi-einai-koinoniki-paroxi  

 

               γ. Θέματα Μεταταχθέντων Επ.Οπ. στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών 

https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1497-grammateia-ep-op-pomens-ta-themata-ton-ypkskon-proeleyseos-ep-op-se-proti-proteraiotita
https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1497-grammateia-ep-op-pomens-ta-themata-ton-ypkskon-proeleyseos-ep-op-se-proti-proteraiotita
https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/1526-pomens-oikimata-stegasis-epaggelmation-opliton-soepop-i-stegasi-einai-koinoniki-paroxi
https://pomens.gr/enimerosi/epistoles/1526-pomens-oikimata-stegasis-epaggelmation-opliton-soepop-i-stegasi-einai-koinoniki-paroxi


 

 https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1445-pomens-vathmologiko-misthologiko-

metatagenton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op  

 

               δ. Κατάργηση του προθέματος Επ.Οπ. 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1332-pomens-oxi-stis-diakriseis-ton-

ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op  

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένου ότι, όλοι μας διανύουμε κατ΄ ελάχιστο 11 

ως 19 και πλέον χρόνια υπηρεσίας, με ηλικίες 30 ετών έως και 47 ετών, διαπιστώνει 

κανείς τα τεράστια προβλήματα και την άνιση αντιμετώπιση που έχουν οι Μόνιμοι 

Υπαξιωματικοί προέλευσης Επ.Οπ. καθώς το μέλλον κρίνεται αβέβαιο τόσο για τους 

ίδιους όσο και για τις οικογένειες τους.   

 

Η Γραμματεία Επ.Οπ./Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, 

ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση ή 

επίλυση αυτών. 

 

  Η Ομοσπονδία και η Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων προς τις οποίες 

αποστέλλεται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις κατά τις κρίσεις τους ενέργειες  

προς την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία. 

 

 

Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:  Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος 

 

Τομεάρχες   Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:   Επχιας (ΑΣ) Δημήτριος Στάμου    

                                                     Επχιας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης  

                                                     Λχιας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου  

                                                     Εσμιας (ΟΠΥΡ) Φωκίων Αποστολίδης 

https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1445-pomens-vathmologiko-misthologiko-metatagenton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1445-pomens-vathmologiko-misthologiko-metatagenton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1332-pomens-oxi-stis-diakriseis-ton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1332-pomens-oxi-stis-diakriseis-ton-ypaksiomatikon-proeleyseos-ep-op

