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 Μέρος 1ο  

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ  

 

Άρθρο 1  

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ  

Ιδρύεται Σωματείο με επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», αποδιδόμενη στην Αγγλική γλώσσα «ARMED 

FORCES UNION of LAKONIA», διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Π.Ε.ΛΑΚ.» και «A.F.U. of 

LAKONIA», αντίστοιχα και έδρα την Τοπική Κοινότητα Ξηροκαμπίου, της 

Δημοτικής Ενότητας Φάριδος, του Δήμου Σπάρτης, της Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας. Η λειτουργία του Σωματείου διέπεται από το παρόν καταστατικό και το 

άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 

4407/2016 και έκτοτε τροποποιηθέν ισχύει.  

Άρθρο 2  

ΣΚΟΠΟΣ  

1. Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ των στρατιωτικών που υπηρετούν 

σε Μονάδες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας. 

2. Η ανάπτυξη και εξύψωση του επαγγελματικού, εργασιακού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού επιπέδου των ανωτέρω στρατιωτικών. 

3.  Η βελτίωση, προστασία και προαγωγή της θέσης και των συμφερόντων των 

ανωτέρω στρατιωτικών ως μελών του κοινωνικού συνόλου της τοπικής κοινωνίας 

και εργαζομένων σε  μια δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη κοινωνία, με τρόπο 

που σέβεται τον εθνικό κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

4. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις, με τον αυτονόητο 

περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της Χώρας 

και της φύσης του επαγγέλματος. 
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5. Η μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων προς την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), στην οποία συμμετέχει η 

παρούσα Ένωση, αναφορικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την 

επιμόρφωση και εν γένει τα ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης των ανωτέρω 

στρατιωτικών. 

6. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας 

της σκέψης, του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των 

δημοκρατικών ελευθεριών, υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης 

κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας 

και με τρόπο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. 

7. Η ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των ανωτέρω στρατιωτικών 

στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής 

ανεξαρτησίας και εμπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

 Άρθρο 3  

ΜΕΣΑ  

Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:  

1. Η επαφή με τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της έδρας του Σωματείου, τις 

διοικητικές αρχές, τους πολιτικούς και άλλους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας, με στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών, 

εργασιακών και άλλων προβλημάτων των ανωτέρω στρατιωτικών. 

2. Η οργάνωση ενημερωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και 

συγκεντρώσεων. 

3. Η έκδοση εφημερίδας ή/και περιοδικού του Σωματείου, με τα οποία θα 

ενημερώνονται τα μέλη του για τους στόχους, τους σκοπούς και τις 

δραστηριότητές του. Η προβολή του έργου και της δραστηριότητας του 

σωματείου μέσω της ιστοσελίδας και των σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

που διατηρεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ). 

4. Η παροχή νομικής ή άλλης βοήθειας στα μέλη για την αντιμετώπιση 

υπηρεσιακών ή άλλων προβλημάτων καθώς και η οργάνωση και υποστήριξη 

συλλογικών εργασιακών διεκδικήσεων.  

5. Η συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές, που συγκροτούνται στα γεωγραφικά 
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όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στα οποία συζητούνται θέματα που 

έχουν σχέση με τους ανωτέρω στρατιωτικούς και η συγκρότηση ειδικών 

επιτροπών για τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν το 

Σωματείο. 

6. Η δια του Τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και 

κάθε άλλου πρόσφορου μέσου προβολή των κάθε είδους προβλημάτων των 

μελών του σωματείου, υπό τους περιορισμούς που θέτει ο Νόμος και το 

Καταστατικό. 

7. Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο που κατατείνει στην ικανοποίηση των 

επαγγελματικών και άλλων αιτημάτων των ανωτέρω στρατιωτικών. 

8. Απαγορεύεται ρητά στο σωματείο και τα μέλη αυτού: 

α. Να κηρύσσουν ή να συμμετέχουν σε απεργίες και στάσεις εργασίας, καθώς και 

να συμμετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων 

ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών. 

Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των συνδικαλιστικών 

φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας.     

β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, εκτός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών 

(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.    

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων 

και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων.   

δ. Να προβαίνουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντιδικίες ή προστριβές, καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, μέσω των ΜΜΕ ή/και του έντυπου 

και ηλεκτρονικού τύπου ή/και παντός είδους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.    

ε. Να χρησιμοποιούν οποιουσδήποτε χαρακτηρισμούς και να ασκούν κριτική σε 

βάρος της στρατιωτικής ιεραρχίας.  

 

Μέρος 2ο  

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 4  

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  


