
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
                    Αρ. Πρωτοκόλλου:   255/2020 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων 
                 Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, κ. Αντώνη Οικονόμου 
 ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ  
 
ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Δυσμενής Διάκριση Στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού 
 
 

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, 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 - ΠΟΜΕΝΣ, 

χαιρέτισε  πρόσφατα την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην 
πρόταση της Ομοσπονδίας μας για την καταβολή αποζημίωσης (οικονομική και 
ηθική), στο σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που ενεπλάκη στην 
αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα των τελευταίων εβδομάδων και απασχολήθηκε 
πολύ πέραν του ωραρίου εργασίας, Σαββατοκύριακα και αργίες και κατά τη διάρκεια 
της νύχτας ανταποκρινόμενοι με σθένος και υπερηφάνεια στο εθνικό κάλεσμα να 
διασφαλίσουν την ακεραιότητα της Πατρίδας. 

 
2. Πεποίθησή μας είναι ότι η όποια ηθική ή ακόμα και συμβολική υλική 

ανταμοιβή ενισχύει το αίσθημα ηθικής αναγνώρισης, αλληλεγγύης και συνοχής του 
στρατεύματος απέναντι στις κοινές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και 
δυνητικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι 
κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση οι Υπηρεσίες υπό το Αρχηγείο Στόλου, οι 
οποίες εξετάζουν την παροχή έκτακτων βοηθημάτων προς τα στελέχη του 
Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία στελέχωναν επί σχεδόν δίμηνο τα Ναυτικά του 
Παρατηρητήρια, αποτελώντας τα μάτια του στις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και 
της Ανατολικής Μεσογείου.  

 
3. Ωστόσο προκαλεί αρνητική έκπληξη το γιατί, για κάποια Ναυτικά 

Παρατηρητήρια (π.χ. ΚΡ 10Β στην Κρήτη), αγνοήθηκε η συμπερίληψή τους ως 
προς τις ενέργειες αποζημίωσης τόσο κατά τον μήνα Ιούλιο όσο και για τους 
επόμενους μήνες, την στιγμή μάλιστα που η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, όσο και 

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, 30 Σεπτεμβρίου 2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

η παραγωγή έργου, ήταν εφάμιλλη των λοιπών Ναυτικών Παρατηρητηρίων, με 
δεδομένη άλλωστε την παρουσία του τουρκικού στόλου στην νοτιοανατολική Κρήτη.  

 
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. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 

θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι όποιες «παραλήψεις» έλαβαν χώρα από λάθος και 
δεν αποτελούν προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων σε βάρος του ορθού και δικαίου 
απέναντι σε στελέχη ίσης απόδοσης και λειτουργίας κατά την επίμαχη περίοδο της 
ελληνοτουρκικής έντασης. 

 
5. Καλούμε δε την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να ενσκήψουν στο 

παραπάνω θέμα αλλά και σε ανάλογα ζητήματα, τα οποία, δεν είναι τόσο ήσσονος 
σημασίας αφενός γιατί αφορούν το περί δικαίου αίσθημα με το οποίο γαλουχείται ο 
κάθε στρατιωτικός αφετέρου γιατί τα στελέχη της πρώτης γραμμής δεν πρέπει επ’ 
ουδενί να νιώσουν την απουσία της Διοικητικής Μέριμνας της Ηγεσίας μας. 

 
6.  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) 

 


