
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                           

 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
               Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              
 

ΘΕΜΑ: 
 
ΣΧΕΤ : 

 Προσωπικό – Διοικητικά 
 
α.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 270/2020 της ΕΣΠΕΗΠ 
β.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 58/2020 της ΕΣΠΕΕΘ 
γ.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 50/2020 της ΕΣΠΕΑΜ/Θ 

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

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, έγινε 
αποδέκτρια και σας μεταφέρει, κατόπιν και των σχετικών επιστολών των Ενώσεων 
Στρατιωτικών Ηπείρου (ΕΣΠΕΗΠ), Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ) και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), τον προβληματισμό και τον εκνευρισμό που 
επικρατεί στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι ενώ εδώ και σχεδόν 
έναν μήνα, εκτελούν συνεχείς και αυξημένες υπηρεσίες επιφυλακής, ενημερώθηκαν 
την Πέμπτη 13 Αυγούστου και τις επόμενες ημέρες, ότι σταματά η σίτισή τους από 
την υπηρεσία και καλούνται οι ίδιοι να μεταβαίνουν για μικρό χρονικό διάστημα στις 
οικίες τους, με ιδία μέσα, σε αποστάσεις ακόμα και μεγαλύτερες των 40 χλμ,  για 
λήψη φαγητού και να επιστρέφουν για την συνέχιση της υπηρεσίας τους στις 
Μονάδες τους.  

 
2. Την ίδια στιγμή δηλαδή που οι συνάδελφοι μας εκτελούν υπηρεσίες 

επιφυλακής εντός Στρατοπέδων πολύ πέραν του ωραρίου καθώς και 
Σαββατοκύριακα και αργίες και σύμφωνα με τις διαταγές  έχουν το δικαίωμα να 
σιτίζονται από τους εφοδιασμούς των Μονάδων, η υπηρεσία δεν φρόντισε να 
καλύψει το στοιχειώδες αυτό δικαίωμα τους, με αποτέλεσμα  το σύνολο των 
συναδέλφων που είναι σε επιφυλακή, κλήθηκε σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς στις 
περιοχές Ηπείρου, Θεσσαλονίκης, Έβρου και αλλού να μεταβεί σήμερα Σάββατο 15 
Αυγούστου στις οικίες τους για λήψη φαγητού. Δυστυχώς η απουσία γραπτών 
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διαταγών της ηγεσίας, για την ομοιόμορφη τήρηση του προγράμματος υπηρεσίας 
πέραν του ωραρίου και την ίση αντιμετώπιση των στελεχών έχει ως συνέπεια την 
δημιουργία ανεπιθύμητων καταστάσεων. 

 
         Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 
               
       3.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, ζητά την 
άμεση παρέμβασή σας και την επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος για την 
αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί στην ψυχολογία και στο ηθικό 
των  συναδέλφων μας.   
 

4. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, θα 
συνεχίζουμε να λειτουργούμε με αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης 
εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντά μας για όσο χρόνο απαιτηθεί, εμπεδώνοντας 
το αίσθημα ασφάλειας στον Ελληνικό λαό. Με πίστη και αφοσίωση στις διαταγές της 
Πολιτικής και Στρατιωτικής μας ηγεσίας και προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση 
στο προσωπικό, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας και επίλυση του 
θέματος.  

 
5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377   
 

                                               
Μετά τιμής 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


