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ΠΡΟ: Μέιε ΔΣΠΔΔΒ-Μ Αξ.Πξση 15/2020 

  
 
Α 

Βόινο,     17  Γεθ. 20 

   
ΚΟΙΝ:  Μέιε ΓΣ ΔΣΠΔΔΒ-Μ 

 
 

 ΜΜΔ   

    

ΘΔΜΑ: Οη ζηξαηησηηθνί ηεο ΠΔ Μαγλεζίαο θαη ε δεπηεξνβάζκηα εθπξνζώπεζή καο 

ΥΔΣ.:   
Αξ. Πξση.12/2020 - 21 Ννε.2020/ Πξόζθιεζε Μειώλ ΔΣΠΔΔΒ-Μ ζε Έθηαθηε 
Γεληθή Σπλέιεπζε 
  

  Τν ΓΣ, αθνύ έιαβε ζνβαξά ππόςε ηνπ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη ηηο 
δπζιεηηνπξγίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ Έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζηηο 13.12.2020, 
νη νπνίεο νθείινληαη ελ πνιινίο ζηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο 
δπλαηόηεηεο πνπ επηηξέπεη ν λόκνο γηα ηε δηελέξγεηα Γεληθήο Σπλέιεπζεο, απνθάζηζε ηελ 
καηαίσζε ηεο επαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
 

Αθνινύζσο, ειήθζεζαλ ππόςε ηα νξηδόκελα ζην Καηαζηαηηθό ηεο Έλσζεο, ην 
νπνίν επηβάιεη ηελ ζπκκεηνρή ζηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Σηξαηησηηθώλ 
(ΠΟΜΔΝΣ) θαη ην νπνίν δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, θαζώο θαη ηε κε 
πξνζρώξεζε ηεο Έλσζεο ζε ηξίηε νκνζπνλδία, ηεο νπνίαο ε δεκηνπξγία ήηαλ ππό 
ζπδήηεζε θαη πνπ εμαηηίαο κηαο ζεηξάο γεγνλόησλ απηή δελ ζπζηάζεθε, ην ΓΣ 
απνθάζηζε, επηζπκώληαο λα είλαη θαηαζηαηηθά νξζό, λα επαλαθέξεη ζηελ θαλνληθόηεηα 
ην Σσκαηείν καο απνθαζηζηώληαο ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδία 
(ΠΟΜΔΝΣ). Σην πιαίζην απηό ζα πξνγξακκαηηζηνύλ θνηλέο δξάζεηο θαη ζα ζπλερηζηνύλ 
νη ζπιινγηθέο δηεθδηθήζεηο πξνο όθεινο ησλ ζηξαηησηηθώλ ηεο πεξηνρήο καο.  
 

Η παρούζα απόθαζη θα ηεθεί προς επικύρωζη ζηην επόμενη Γενική 
σνέλεσζη, όηαν καηαζηεί δσναηή η διενέργειά ηης.  

 

Τέινο, ην ΓΣ ιακβάλνληαο ππόςε δεκνζίεπκα ηζηνινγίνπ ζηξαηησηηθνύ 
ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηεύηεθε ζηηο 15.12.20 αιιά θαη ηελ έιιεηςε δηεπθξηλήζεσλ από 
πιεπξάο ηνπ παξαηηεζέληνο πξνέδξνπ θ. Κνληνύξε ηνπ νπνίνπ νη δειώζεηο 
κλεκνλεύνληαη ζην ελ ιόγσ δεκνζίεπκα, ηνλ θαιεί δεκόζηα λα απνθαιύςεη ηηο πηέζεηο 
πνπ αλαθέξεη όηη δέρζεθε θαη λα θαηνλνκάζεη ηα πνιηηηθά γξαθεία πνπ δήζελ 
παξελέβεζαλ ζην έξγν ηνπ. Τν ΓΣ ηεο Έλσζεο αλακέλεη από ηνλ θ. Κνληνύξε λα κηιήζεη 
κε ζηνηρεία θαη νλόκαηα, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνάζπηζε ηνπ θύξνπο, ηεο ηηκήο θαη 
ηεο ππόιεςεο ηεο Έλσζεο ζα δηεθδηθεζνύλ, πξνο απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεσο, κε θάζε 
πξόζθνξν έλλνκν κέζν. Κακία ζθηά θαη θαλέλα ππνλννύκελν δελ πξόθεηηαη λα ζπηιώζεη 
ηελ Έλσζε καο.   
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