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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
           
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι     

 
               Δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν να προκαλούν, να διχάζουν και να συνεχίζουν 
τον συνδικαλιστικό τους κατήφορο. 
 
               Συγκεκριμένα στέλνουν εξώδικα στις Ενώσεις που ανταποκρίνονται στο 
κάλεσμα ενότητας της ΠΟΜΕΝΣ, πιστεύοντας ότι έτσι θα εκφοβήσουν τους συναδέλφους 
και θα να ανακόψουν το τσουνάμι των αποχωρήσεων από παρωχημένα σχήματα.              
 
               Το πιο τραγελαφικό όμως είναι να ζητείται από την “Ένωση Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου”, νέο μέλος της Ομοσπονδίας μας, να καταβάλει τις 
συνδρομές αναδρομικά (!!!) και “προειδοποιείται” για νομικές και δικαστικές ενέργειες, ότι 
η ίδια η ΠΟΕΣ δεν είχε κάνει επί μακρόν οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη 
συνδρομών αλλ’ ούτε καν για την έκδωση των κατάλληλων κωδικών στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών.  
 
               Οι αξιώσεις της ΠΟΕΣ δεν έχουν οποιοδήποτε νομικό έρεισμα όταν το ίδιο 
καταστατικό της Ένωσης δεν αναφέρεται στην Πανελλαδική Ομοσπονδία. Το αίτημα αυτό 
της ΠΟΕΣ είναι αποκαλυπτικό των πρακτικών,  της νοοτροπίας και των προθέσεών της. 
Αντίστοιχες άλλωστε πρακτικές είχαν ακολουθηθεί και στο παρελθόν, από την 
προηγούμενη ΠΟΕΣ, σε βάρος άλλων Ενώσεων, και ασφαλώς όλες κατέληξαν στο κενό.  
 
              Πρέπει να ξέρουν όλοι, ότι σε αυτήν τους την ενέργεια και σε οποιοδήποτε 
παρόμοια που στοχεύει στο να τρομοκρατήσει τις Ενώσεις που ακολουθούν το δρόμο της 
ενότητας, θα μας βρουν απέναντί τους.  
 
               Η Ομοσπονδία μας και οι Ενώσεις της δεν πρόκειται να ανεχθούν οποιεσδήποτε 
συμπεριφορές και ενέργειες που στόχο έχουν να φαλκιδεύσουν την ενότητα της θεσμικής 
εκπροσώπησης και να αποπροσανατολίσουν τους στρατιωτικούς από τα πραγματικά 
προβλήματα. 
 

Aἰδώς Ἀργεῖοι κύριοι της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας. 
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          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 
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