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                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   
Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες 
 
Η ΠΟΜΕΝΣ βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, την 
προσχώρηση της Ένωσης Στρατιωτικών Ανατολικής Αττικής, στην μεγάλη 
της οικογένεια. 
 
Χθες Κυριακή 14η Νοεμβρίου στο Καπανδρίτι, σε μια γιορτή της δημοκρατίας που 
φέρει αποκλειστικά την υπογραφή του Δ.Σ. της Ένωσης, σε μια άριστη, από 
πλευράς διαφάνειας, Γενική Συνέλευση, τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών 
Ανατολικής Αττικής με συντριπτική πλειοψηφία ( 77 υπέρ ΠΟΜΕΝΣ - 5 υπέρ ΠΟΕΣ 
- 2 άκυρα ), αποφάσισαν την αποχώρηση της Ένωσης  από την ΠΟΕΣ και την 
προσχώρηση της στην ΠΟΜΕΝΣ, σεβόμενα το κάλεσμα της ΠΟΜΕΝΣ για ενότητα 
δυνάμεων. 
 
Κάποιες ατυχείς προσπάθειες κάποιων, που επιχείρησαν χωρίς συναίνεση, να 
βιντεοσκοπήσουν ή να φωτογραφήσουν πρωτοβουλίες συναδέλφων μας, που 
παρευρέθηκαν στον χώρο είναι ανάξιες λόγου και αναφοράς. 
 
Αξίζουν Συγχαρητήρια στο ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Ανατολικής Αττικής 
που σεβάστηκε τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της 
πλειοψηφίας. 
 
Ως ΠΟΜΕΝΣ καλωσορίζουμε στην οικογένεια μας, το Δ.Σ. της Ένωσης μαζί με τα 
μέλη συνάδελφούς μας υπηρετούντες στην Ανατολική Αττική, συμπορευόμενοι  μαζί 
από εδώ και στο εξής, δίνοντας λύσεις στα θέματα που μας απασχολούν. 
 
Για τα μέλη του εν λόγω ΔΣ, ευχή της ΠΟΜΕΝΣ είναι να επανεκλεγούν στις 
προσεχείς εκλογές και να συνεχίσουν με την εμπειρία τους να αποτελούν 
δύναμη εγγύησης και ενότητας μαζί με "φρέσκες" δυναμικές φωνές που θα 
προκύψουν στο νέο ΔΣ, προς όφελος των διεκδικήσεων των συναδέλφων 
μας. 
 
Αυτό διεκδικεί και θα διεκδικεί η ΠΟΜΕΝΣ: την Ένωση όλων των φωνών, μακριά 
από διχαστικά διλήμματα και κομματικές εξαρτήσεις ανά την Επικράτεια, με 
αποτέλεσμα την συμπόρευση για το καλό των στελεχών των ΕΔ. 
 

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 

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021 



 

 

Το χρωστάμε σε όλους τους συναδέλφους μας που απαιτούν από όλους τους 
εκπροσώπους τους, την Ενότητα. 
 
Θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί... 

 
                                  Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 


