
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
   

                    
 

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες -  Συνάδελφοι 

 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, χαιρετίζει 

την ανταπόκριση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας στο αίτημα της  Ομοσπονδίας μας, για την υιοθέτηση των προτάσεων που 
είχαμε καταθέσει  
•https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1139-oikonomiki-apozimiosi-ektelesis-
yperision-argion-2018-k-2020  
•https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1360-2018-2020, 
•https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/1592-pomens-elliniki-lysi-sti-vouli-
ton-ellinon-i-apozimiosi-ton-ypiresion-ton-synadelfon-mas-tou-stratoy-ksiras,  
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δικαιούμενη καταβολή αποζημιώσεων 
εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών για το έτους 2020, στα στελέχη του Στρατού 
Ξηράς.   

 
Υπενθυμίζεται ότι ως Ομοσπονδία και στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για 

όλο το προσωπικό των ΕΔ, καλούσαμε την Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να θεωρήσουν στην βάση των επιχειρημάτων που 
καταθέσαμε, ως αυτονόητη την συμπερίληψη των συναδέλφων μας (που 
υπηρετούν στο ΓΕΣ), στους δικαιούχους της αποζημίωσης. Δεν ξεχνάμε όμως ότι 
ακόμη εκκρεμεί η απόφαση για την πληρωμή των αργιών του έτους 2018, για 
την οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί και αυτή άμεσα, στα πλαίσια της 
ισονομίας και της δικαιοσύνης.   

 
  Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμα πολύ σημαντική επιβεβαίωση της 

ορθότητας των προτάσεων της Ομοσπονδίας αλλά και των Ενώσεών της 
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔΟΥ, Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒΟΥ, Ε.Σ.ΠΕ.ΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ) και 
δεν επαναπαύεται όπως άλλοι στην έκδοση ενός εγγράφου ή στην 
δημοσιοποίηση του στα sites, αλλά με συνεχείς προσπάθειες, επαφές και 
διαβουλεύσεις με αρμόδιους φορείς δικαιώνει τις συνεχείς προσπάθειες 
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο ανταποκρινόμενο με 
σθένος και υπερηφάνεια στο εθνικό κάλεσμα διασφαλίζει την ακεραιότητα της 
Πατρίδας.  

 
 Σε όλους όσους αρκούνται και εξαντλούνται τελικά, σε ανούσια 

σχόλια και τοποθετήσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας 
ανεπιτυχώς να υποβαθμίσουν την συνεισφορά μας, η ΠΟΜΕΝΣ θα συνεχίσει 
να απαντά με το έργο της, το οποίο επιφέρει καθημερινά απτά αποτελέσματα. 

   

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 
Αρ. Πρωτ.: 161/2021 

        Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021 
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      Θα επικυρώνουμε  συνεχώς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, την 
αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, από όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς 
αποτελώντας παράλληλα την  ελπίδα των Στρατιωτικών για να διεκδικήσουν ένα 
καλύτερο μέλλον. 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

 
 
 

              Ο Πρόεδρος 
 
 
          Δημήτριος Ρώτας 
            Ασμχος (ΥΔΚ) 

     Ο Γεν. Γραμματέας 
 

 
Γεώργιος Θεοδώρου                                         

Τχης (ΠΖ) 


