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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ 

 
Αγαπητοί Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Ως Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους συνάδελφους 
Επαγγελματίες Οπλίτες που παρουσιάζονται στα Κέντρα κατάταξης αυτές τις μέρες, 
καλή αρχή, δύναμη και τύχη στο ξεκίνημα της στρατιωτικής σας σταδιοδρομίας στις 
Ένοπλες Δυνάμεις.  
 
Όσοι υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θητεία γνωρίζουν, για αυτούς που ανοίγει ένα  
εντελώς νέο ξεκίνημα στη ζωή τους, αλλά και για τις γυναίκες συναδέλφους, θα ήθελα 
να τους διαβεβαιώσω ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν πιστεύεις στον εαυτό σου 
και στις δυνατότητες σου.  

. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι η προετοιμασία σας υπήρξε δύσκολη λόγω των έκτακτων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στην καθημερινότητα όλων μας. 
 
Η συναδελφική αλληλεγγύη είναι δεδομένη εκ μέρους μας αλλά και απαραίτητο 
στοιχείο που πρέπει να υπάρχει σε όλη την στρατιωτική σας σταδιοδρομία, διότι τα 
προβλήματα που πιθανόν θα συναντήσετε λύνονται σε μεγάλο βαθμό με αυτόν τον 
τρόπο. 

Η Γραμματεία ΕΠΟΠ, ο Προέδρος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ και όλα τα μέλη του Δ.Σ., όπως 
έχουν αποδείξει έως τώρα ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα στο θεσμό, να 
στηρίζουν και να προστατεύουν τα δίκαια αιτήματα, αλλά και να παρεμβαίνουν στην 
Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία για τις όποιες αδικίες προκύπτουν.  

Σας υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για 
το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. 
Καλή αρχή και καλή δύναμη!                                                                                                                                                                                          

 
Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:  Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος 
 
Τομεάρχες   Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ:   Επχιας (ΑΣ) Δημήτριος Στάμου    
                                                     Επχιας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης  
                                                     Λχιας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου  
                                                     Εσμιας (ΟΠΥΡ) Φωκίων Αποστολίδης 

 

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  

      Αθήνα,25 Αυγούστου 2021 


