
                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                     

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

           Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

 Την Παρασκευή 21.2.2020 γράφτηκε άλλη μια νίκη, άλλη μια πρωτιά για την 
Ομοσπονδία μας στην ιστορία του συνδικαλισμού των στρατιωτικών. Ενεργοποιήθηκε, 
για πρώτη φορά, η είσπραξη μέσω της μισθοδοσίας των συνδρομών των 
πρωτοβάθμιων Ενώσεων και της Ομοσπονδίας.  

          Το γεγονός αυτό αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για τη συνδικαλιστική μας 
εκπροσώπηση και επικυρώνει πανηγυρικά την πλήρη και αδιαμφισβήτητη αναγνώριση 
της ΠΟΜΕΝΣ και των Ενώσεων που συμμετέχουν σε αυτήν, ως συνδικαλιστικών 
εκπροσώπων των εν ενεργεία στρατιωτικών, από όλους τους αρμόδιους θεσμικούς 
φορείς. 

 Η Ομοσπονδία μας κατάφερε να ορίσει το ύψος των συνδρομών στο ελάχιστο 
ποσό των 18 ευρώ ετησίως, δηλαδή μόλις 1,5 ευρώ μηνιαίως, τη στιγμή που άλλες 
δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν 
πολλαπλάσιες εισφορές για τα μέλη τους.  

  Ξέρουμε όμως, ότι στις εξαιρετικά δύσκολες εποχές που διανύουμε, ακόμη και 
αυτό το ελάχιστο ποσό επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των 
συναδέλφων. Γι αυτό από την πρώτη στιγμή, ως αντιστάθμισμα της συνεισφοράς 
αυτής, η Ομοσπονδία μας έχει ήδη εξασφαλίσει και συνεχίζει να εξασφαλίζει 
προνομιακές τιμές και εκπτώσεις για τα μέλη της, ώστε να αντισταθμιστεί η έστω 
ελάχιστη αυτή επιβάρυνση και κυρίως δείξουμε έμπρακτα το σεβασμό και την 
αναγνώριση σε όλους εσάς που στηρίζετε τον αγώνα και το έργο της ΠΟΜΕΝΣ. 

  Συναδέλφισσα – συνάδελφε,  

 Η ΠΟΜΕΝΣ θα είναι πάντα δίπλα σου, για την επίλυση κάθε προβλήματος που 
αντιμετωπίζεις. Με το συνεχή αγώνα μας για κάθε ζήτημα που σε απασχολεί 
προσπαθούμε καθημερινά να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη με την οποία μας 
περιβάλλεις. Η οικονομική συνδρομή σου είναι πολύτιμη, γιατί δυναμώνει την φωνή της 
ΠΟΜΕΝΣ, τη δική σου φωνή. Μια καινούρια εποχή ξεκίνησε ήδη, για ακόμη πιο 
δυναμικές και αποτελεσματικές διεκδικήσεις. 
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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. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr - facebook ΠΟΜΕΝΣ  

Email: info@pomens.gr 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020 
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