
 

 

 

 

 

 

 

                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου η εθνική ομοψυχία, η 

νηφαλιότητα και η σοβαρότητα είναι απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη της κρίσιμης 

αποστολής τους, κάποιοι «συνήθεις ύποπτοι» επιχειρούν για μια ακόμη φορά να 

σπείρουν το διχασμό και την αντιπαράθεση. Είναι δυστυχώς οι τραγικές συνέπειες της 

«αναγκαστικής συνύπαρξης» περισσότερων Ομοσπονδιών, που επέβαλε η γνωστή 

(ν)τροπολογία που νεκρανάστησε την ΠΟΕΣ, κατά παράβαση των αποφάσεων της 

Δικαιοσύνης. Είναι παράλληλα οι λόγοι που καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης 

νομοτεχνικής βελτίωσης και αποκατάστασης του διαστρεβλωμένου θεσμικού πλαισίου.  

 

Η διαδρομή είναι γνωστή. Η ΠΟΕΣ στέλνει επιστολή - ερώτηση στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ την 

καταθέτει στην Βουλή για να απαντήσει ο κ.ΥΕΘΑ. Την κοινοβουλευτική απάντηση την 

παίρνει η ΠΟΕΣ και βγάζει ανακοίνωση, ο καθένας μπορεί να δει την επανάληψη αυτή 

να γίνεται πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, κατηγορώντας την Ηγεσία του 

Υπουργείου στην συγκεκριμένη περίπτωση  για διακριτική μεταχείριση.  

 

Αμέσως τα γνωστά «εξαπτέρυγα» αναδημοσιεύουν και διανθίζουν τις υποτιθέμενες 

καταγγελίες, επιτιθέμενα εν χορώ τόσο στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, όσο και 

στην Ομοσπονδία μας, η οποία αποτελεί τον βασικό τους στόχο. Δεν είναι τίποτε τυχαίο 

ούτε σε χρόνο ούτε σε πρωταγωνιστές της ιδιότυπης αυτής συμμαχίας. Το μέλλον θα 

δείξει την αιτία της συμμαχίας και θα αναδείξει τους πρωταγωνιστές.   

 

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  

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020 

Email: info@pomens.gr 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

              member of 

http://www.pomens.gr/


Θέλουν όλοι να ξεχνούν ότι η ΠΟΜΕΝΣ πρώτη έθεσε το ζήτημα της οργανικής 

εναρμόνισης του συνδικαλισμού με την δομή και διάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων 

και έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει την αναγκαιότητα αποκατάστασης του θεσμικού 

πλαισίου και εναρμόνισής του με τις δικαστικές αποφάσεις. Το έχει πρώτο θέμα στην 

ατζέντα της σε κάθε επίσημη ή ανεπίσημη συνάντηση με την πολιτική και στρατιωτική 

Ηγεσία και όχι μόνο. Τα στελέχη της ΠΟΜΕΝΣ έχουν μετατεθεί ουκ ολίγες φορές, τόσο 

στο παρελθόν όσο και μέχρι σήμερα, παρά τα οριζόμενα περί αμετάθετου, και παρά τις 

σαφέστατες αποφάσεις της Δικαιοσύνης που αναγνώριζαν μόνο την ΠΟΜΕΝΣ ως 

συνδικαλιστική Ομοσπονδία που εμπίπτει στις πρόνοιες του νόμου. Υπενθυμίζουμε εξ 

άλλου ότι οι ίδιες “δημοσιογραφικές φωνές”, που τώρα εξανίστανται για τις μεταθέσεις 

στελεχών της ΠΟΕΣ, ξιφουλκούσαν κατά της ελάχιστης αυτής προστασίας των 

συνδικαλιστικών στελεχών.  

 

Την σημερινή δύσκολη εποχή για όλους τους εργαζόμενους και ειδικότερα στον χώρο 

των ΕΔ και ΣΑ περιμένουμε την έμπρακτη στήριξη της Κυβέρνησης.  

  

Οι στρατιωτικοί δεν ανέχονται να τους εμπαίζουν και απαιτούν λύσεις στα χρόνια 

προβλήματα τους.   

 

Οι συνάδελφοι μας έχουν προ πολλού δείξει την σαφέστατη εμπιστοσύνη τους στην 

Ομοσπονδία μας για την εκπροσώπησή τους. Η ΠΟΜΕΝΣ ήταν είναι και θα είναι στην 

πρώτη γραμμή της ανάδειξης και επίλυσης των προβλημάτων των συναδέλφων μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Αυτές τις δύσκολες ώρες που διανύουμε ως Πατρίδα και ως Στρατιωτικοί η ΠΟΜΕΝΣ 

δεν θα  δείξει την παραμικρή ΑΝΟΧΗ σε στοχοποίηση συναδέλφων και σε ενέργειες 

που θα επιχειρούν να δυναμιτίσουν το κλίμα στις τάξεις των ΕΔ., απ’ όπου και αν 

προέρχονται.  

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

              Ο                                                                                              Ο 

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

      Επγός (ΥΔΚ)                                                                             Τχης (ΠΖ) 

 

 

 
 
 

 
 


