
                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                     

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

                    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.», 
εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της για την πρόθεση του Αρχηγού ΓΕΣ - έχει ήδη 
αποσταλεί σε όλους τους σχηματισμούς διαταγή - να μετακινήσει κατά τις προσεχείς 
μεταθέσεις σε Μονάδες εκστρατείας που εδρεύουν στο εσωτερικό, στελέχη που 
έχουν συμπληρώσει σύμφωνα με τις δηλώσεις τόπων προτίμησης έτους 2020, δέκα 
και παραπάνω έτη σε Φρουρές του νομού Έβρου, νήσων Βορειοανατολικού Αιγαίου 
και Δωδεκανήσου, χωρίς αυτό να αποτελεί επιθυμία τους. 
 
                    Την παραμονή αρκετών στελεχών σε φρουρές μη επιθυμίας τους για 
περισσότερο από 10 έτη, είχε έγκαιρα αναδείξει η ΠΟΜΕΝΣ και ήταν ένα από τα 
βασικά θέματα που συζητήθηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης που είχε διοργανώσει η 
Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» μαζί με την 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ στη Μυτιλήνη την 13 Νοεμβρίου 2019, όπου αρκετά στελέχη κυρίως 
χαμηλόβαθμα (ΕΠΟΠ Λχίες – Επχίες)  που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, είχαν 
εκφράσει στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας την απογοήτευση και τον προβληματισμό 
τους για την παραμονή τους στη Ν Λέσβο πάνω από 10 έτη χωρίς να το επιθυμούν. 
 
                    Για ακόμη μία φορά ο Αρχηγός ΓΕΣ με την απόφασή του, μας δείχνει τα 
άμεσα αντανακλαστικά και την ευαισθησία του, για την επίλυση σοβαρών 
προβλημάτων που απασχολούν τα στελέχη και τις οικογένειές τους. 

                     Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» 
μαζί με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών σε όλη την Ελλάδα, έχοντας 
ως γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας των συναδέλφων μας, θα 
εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε καθημερινά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα στελέχη και θα αναζητούμε τις καλύτερες δυνατόν λύσεις 
για αυτούς και τις οικογένειες τους. 

                                     Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                 member of 

                               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. 

Ιστοσελίδα: www.pomens.gr - facebook ΠΟΜΕΝΣ  

Email: info@pomens.gr 

Αθήνα, 04 Δεκεμβρίου 2019 
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