
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
 
             Αρ. Πρωτοκόλλου: 150 /2020 

 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
 Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 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: Ανάκληση Αδειών και Έκτακτα Μέτρα Ασφαλείας 
 

                 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. 

Αρχηγοί,  
 
 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, εκφράζει 

την αμέριστη συμπαράσταση και την ευγνωμοσύνη της, στο σύνολο των 
συναδέλφων μας, που συνεχίζουν να επιχειρούν με σθένος και αποφασιστικότητα, 
ανταποκρινόμενοι πλήρως στις διαταγές της πολιτικής και στρατιωτικής μας ηγεσίας. 

 
2. Σε μια περίοδο όπου μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας βρισκόταν σε 

καλοκαιρινή άδεια ή είχαν προγραμματίσει τις άδειες τους, αναγκάστηκαν εκ των 
πραγμάτων, ανταποκρινόμενοι πλήρως στην αίσθηση του καθήκοντος να 
επιστρέψουν, να αναστείλουν ή και να ακυρώσουν τις έτσι κι αλλιώς σύντομες 
διακοπές τους, για τις οποίες οι περισσότεροι είχαν καταβάλλει αρκετά χρήματα από 
τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. 

 
3. Η Ομοσπονδία, καλεί τους συναδέλφους μας να κρατήσουν όλα τα 

παραστατικά των δαπανών, στις οποίες είχαν προβεί (εισιτήρια σε ΜΜΜ, μισθώσεις 
σε καταλύματα, διόδια κλπ), χρήματα τα οποία χάθηκαν ή προφανώς θα χαθούν 
λόγω των γεγονότων. 

 
4. Καλούμε την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων να 

εξετάσει σε μεταγενέστερο χρόνο την αποζημίωση των ανωτέρω δαπανών, την 
άμεση εφαρμογή της πληρωμής όλων των 24ωρων υπηρεσιών που δεν έχει 
υλοποιηθεί εδώ και τέσσερα χρόνια και την αποζημίωση των υπερωριών που εκτελεί 
το προσωπικό όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 

 
5. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, για τις οποίες όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε 

υπερήφανοι, θα συνεχίσουν σε κάθε περίπτωση να επιτελούν το συνταγματικό τους 

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, 13 Αυγούστου 2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

ρόλο, ως εγγυητές της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας 
μας. 

  
6. 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) 

 


