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Προς: 
το Διοικητικό Συμβούλιο 

 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Θέμα: «Διαδικασία διεκδίκησης μισθολογικής διαφοράς Αξιωματικών Ν.4609/2019 προερχόμενων από  

Ε.Μ.Θ.» 
 

 Σας γνωρίζουμε ότι όσα στελέχη προερχόμενα από το θεσμό των Ε.Μ.Θ. έχουν ονομαστεί  

Αξιωματικοί δυνάμει των διατάξεων του Ν.4609/2019, δηλαδή έχουν προαχθεί στο βαθμό του 

Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων ή Υπολοχαγού και αντίστοιχων, δύνανται να διεκδικήσουν τις διαφορές 

αποδοχών που προκύπτουν μεταξύ της Β’ και Γ’ Κατηγορίας του νέου μισθολογίου (άρθρ. 124 και 126 

Ν.4472/2017), όπως αντιστοίχως έχετε ενημερωθεί στο παρελθόν. Τονίζουμε ότι, επί του παρόντος, δεν 

έχει εκδοθεί οποιαδήποτε απόφαση επί της εν λόγω διεκδίκησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 

νομολογιακό προηγούμενο.  

 Όποιος Αξιωματικός προελεύσεως Ε.Μ.Θ. επιθυμεί, μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα 

διεκδίκηση, διεκδικώντας τις διαφορές αποδοχών από την προαγωγή του στο βαθμό του 
Ανθυπολοχαγού μέχρι και την κατάθεση της αγωγής. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τους περιορισμούς 

της παραγραφής, η εν λόγω διεκδίκηση μπορεί να έχει βάθος διετίας (πλέον ορισμένων μηνών λόγω 

αναστολής της παραγραφής στη διάρκεια της πανδημίας).  

 Στην διεκδίκηση μπορούν να συμμετέχουν και στελέχη που συμμετείχαν σε προηγούμενες 

διεκδίκησεις για το ίδιο ζήτημα, για το χρονικό διάστημα ΜΕΤΑ την άσκηση της προηγούμενης αγωγής 

τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι έχει συμμετάσχει σε προγενέστερη 

διεκδίκηση.  

  

 



Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι τα ακόλουθα: 

1. Απόσπασμα φύλλου μητρώου όπου εμφαίνονται η κατάταξη και οι υπηρεσιακές (βαθμολογικές) 

μεταβολές.  

2. Ενημερωτικά σημειώματα μισθοδοσίας για κάθε μήνα από την κτήση του βαθμού του 

Ανθυπολοχαγού έως και σήμερα. Για όσους έχουν λάβει το βαθμό σε χρόνο προγενέστερο της 

διετίας, τα εκκαθαριστικά σημειώματα πρέπει να καλύπτουν την τελευταία διετία.  

3. Συμπληρωμένο έντυπο με στοιχεία ενάγοντος (επισυνάπτεται) και τα απαραίτητα υπηρεσιακά 

στοιχεία για τη διεκδίκηση. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπογραφεί και η «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» που βρίσκεται στη 2η και 3η σελίδα. 

4. Σύμβαση Εντολής (επισυνάπτεται) 

5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) 

 

Το κόστος συμμετοχής για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ ανέρχεται σε 20€ ανά άτομο.  
 

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και του ποσού συμμετοχής θα γίνεται μέσω των πρωτοβάθμιων 

Ενώσεων, οι οποίες θα τα προωθήσουν άμεσα στα γραφεία μας μετά την λήξη της προθεσμίας 

συμμετοχής.  

 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων πρέπει να δηλωθεί μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2022.  
  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, ενημέρωση, συζήτηση. 

 

Με τιμή, 

 

Αλκιβιάδης Σ. Ευαγγελάτος 
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