
 

 

 

 

 

 

 

                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 

           Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι στην Ένωση Στρατιωτικών 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, διορίστηκε 

προσωρινή διοίκηση  η οποία αναλαμβάνει να οδηγήσει την Ένωση σε αρχαιρεσίες.  

          Από το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης προκύπτει με σαφήνεια ότι το 

Δικαστήριο έλαβε υπόψη του ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο και έκρινε κατάλληλα 

πρωτίστως τα πρόσωπα εκείνα που είχαν επιδείξει σεβασμό στην απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της Ένωσης, που είχε αποφασίσει την παραμονή στην Ομοσπονδία μας.  

          Δικαιώθηκαν δηλαδή απολύτως όσοι συντάχθηκαν εξ αρχής με την καταστατική 

νομιμότητα και το σεβασμό των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου της Ένωσης, που 

επέλεξε την παραμονή στην ΠΟΜΕΝΣ, και καταδικάστηκαν οι διασπαστικές και 

διχαστικές πρακτικές και μεθοδεύσεις που είχαν επιχειρηθεί.  

          Από την ίδια απόφαση προκύπτει επίσης ότι το Δικαστήριο συνυπολόγισε 

ως ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι ο απελθών Πρόεδρος κ. Χαριτίδης 

είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο υπό ίδρυση σωματείο 

ΕΜΘ- ΕΠΟΠ.  

          Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ενέργεια αυτή αντιστρατεύεται το νόμο και το 

καταστατικό της Ένωσης και για το λόγο αυτό εξαίρεσε ρητά τον απερχόμενο 

Πρόεδρο από την προσωρινή διοίκηση.  

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, 24 Νοεμβρίου 2020 

Email: info@pomens.gr 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

              member of 

http://www.pomens.gr/


          Επιβεβαιώθηκε δηλαδή, και πάλι, η Ομοσπονδία μας καθώς και όσοι 

υποστήριζαν ότι το εν λόγω «σωματείο ΕΜΘ-ΕΠΟΠ» αποτελεί μια πρόδηλη 

προσπάθεια διχασμού και διαίρεσης του συνδικαλιστικού κινήματος, η οποία 

έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών και τη 

γνήσια, μαζική, δυναμική και ακηδεμόνευτη εκπροσώπησή τους.   

           Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσωρινή διοίκηση της Ένωσης, στο έργο που 

έχει να επιτελέσει για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης. Είμαστε σίγουροι ότι η Ένωση 

Στρατιωτικών Κεντρικής Μακεδονίας θα αποκτήσει πολύ σύντομα τη δυναμική και 

μαχητική ηγεσία που της αξίζει, για την προώθηση των συμφερόντων όλων των 

συναδέλφων της Κεντρικής Μακεδονίας, πάντα υπό τη σκέπη της ΠΟΜΕΝΣ.  

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

              Ο                                                                                              Ο 

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

      Επγός (ΥΔΚ)                                                                             Τχης (ΠΖ) 
 

 

 
 
 

 
 


