
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. 
ΚΙΛΚΙΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΛΗΜΝΟΥ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΕΒΡΟΥ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - 
Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
ΚΟΙΝ:     Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ./Δημόσιες Σχέσεις    
 
 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή πρωτοβάθμιων Ενώσεων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 

Στρατιωτικών - Π. ΟΜ.ΕΝ.Σ. 

 
            Αγαπητές/οί Συνάδελφοι - Μέλη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων 
Επαγγελματικών Ενώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων  
 
            1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την απόφαση 254/2018 του Πρωτοδικείου Αθηνών 

κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. αποτελεί το δευτεροβάθμιο σωματείο του 

άρθρου 30Γ παρ.4 εδ.β', το οποίο εκπροσωπεί κατά αποκλειστικό τρόπο τα συμφέροντα 

των εν ενεργεία στρατιωτικών.   

             2. Η απόφαση αυτή δικαιώνει πλήρως τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας και θέτει 

τέλος σε κάθε είδους παραπληροφόρηση ή αμφισβήτηση, αλλά και σε οποιαδήποτε τυχόν 

αμφιβολία είχε εκφραστεί αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της θεσμικής εκπροσώπησης 

των εν ενεργεία στρατιωτικών.  

             3. Κατόπιν αυτού, σας καλούμε να υποβάλλετε άμεσα την προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν.4494/2017 αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας μας, για την εγγραφή σας σε αυτήν. Ενόψει των στενών χρονικών ορίων 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

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, 31 Ιανουαρίου 2018 



 

 

που έχει θέσει ο Ν.4494/2017 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπει, 

παρακαλούμε όπως υποβάλλετε τη σχετική αίτηση το ταχύτερο δυνατό και πάντως μέχρι 

την 4 Φεβρουαρίου 2018, ώστε να ακολουθηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες που ορίζουν 

οι σχετικές διατάξεις. 

             4. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 30Γ του 

Ν.1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4494/2017 και ισχύει, οι οποίες ρητώς 

προβλέπουν την συμμετοχή των πρωτοβάθμιων Ενώσεων στην Ομοσπονδία κατά τρόπο 

αποκλειστικό, η αίτηση εγγραφής αρκεί να συνοδεύεται από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της κάθε Ένωσης. 

Μετά τιμής 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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