
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταικούρα 

 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων 
               Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος σε ΗΕΕ στα Στελέχη των ΕΔ που Επιχειρούν  
σε Έβρο και Νησιά του Αιγαίου. 

 

ΣΧΕΤ:  α.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 67/24-03-20 της ΠΟΜΕΝΣ 

               β.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 82/05-04-20 της ΠΟΜΕΝΣ 

γ.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 88/10-04-20 της ΠΟΜΕΝΣ 

δ.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 105/13-05-20 της ΠΟΜΕΝΣ 

ε.  Φ  447/31/513182/ Σ 3540/ 13-05-20/ΓΕΣ/Β1. 
 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση 
για την απονομή ‘’έγγραφων συγχαρητηρίων’’ προς τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων που επιχείρησαν στην περιοχή του Έβρου στο πλαίσιο των διεθνών 
κανόνων και της συνταγματικής αποστολής του Στρατού Ξηράς για την αποτροπή 
της παράνομης εισόδου στην Χώρα μας.  

 
2. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμα πολύ σημαντική επιβεβαίωση της 

ορθότητας της πρότασης μας που είχαμε υποβάλει με το (δ) σχετικό έγγραφό μας 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1116-pomens-xorigisi-oikonomikis-
katavolis-stous-maxites-tou-evrou-kai-ton-nision για την ηθική απονομή στα 
ανωτέρω στελέχη.  

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

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, 16 Μαΐου 2020 
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3. Παράλληλα ως Ομοσπονδία καλούμε την Πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Οικονομικών να 
προχωρήσει στην βάση των επιχειρημάτων που καταθέσαμε με τα  
(α)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1041-pomens-xorigisi-epidomatos-
eidikoy-skopoy-sta-stelexi-ton-e-d  
(β)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1063-pomens-kanenas-den-
dikaioytai-na-ksexnaei-tous-maxites-ton-enoplon-dynameon   και 
(γ)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1075-pomens-epektasi-ektaktis-
oikonomikis-enisxysis-sta-stelexi-ton-ergostasion-kai-tous-maxites-tou-evrou-nision-
tou-aigaiou  
σχετικά έγγραφα μας, αλλά και κατά την διάρκεια των μεταξύ μας επαφών και 
συναντήσεων, στη χορήγηση οικονομικού επιδόματος σε Ημέρες Εκτός Έδρας 
τόσο για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς που επιχείρησαν για την 
αποτροπή εισόδου στα χερσαία σύνορα μας στην περιοχή του Έβρου, όσο 
και για τα στελέχη  του Πολεμικού Ναυτικού τα οποία κατά το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα ενεπλάκησαν ενεργά στην αποτροπή της παράνομης 
εισόδου αλλοδαπών από τα θαλάσσια σύνορα μας προς τα νησιά του 
Αιγαίου και συνέδραμαν στην μετακίνηση των μεταναστών στην ενδοχώρα 
με πλωτά μέσα. 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
4. Σας βεβαιώνουμε ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις 

υποχρεώσεις μας, θα συνεχίζουμε και σε αυτή την κρίση να λειτουργούμε με 
αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντά 
μας, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας στον Ελληνικό λαό προκαλώντας 
αισθήματα θαυμασμού και υπερηφάνειας για τις Ένοπλες Δυνάμεις από τον 
απανταχού Ελληνισμό. 

 
5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.   
 

Μετά τιμής 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δημήτριος Ρώτας 

Επγός (ΥΔΚ) 
Γεώργιος Θεοδώρου 

Τχης (ΠΖ) 
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