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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, χαιρετίζει 

την άμεση ανταπόκριση του απερχόμενου Αρχηγού ΑΤΑ και νυν Αρχηγού ΓΕΑ 
Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, στο δίκαιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, 
που καταθέσαμε με το σχετικό  
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1777-pomens-theloume-aksioprepeia-
kai-evaisthitopoiisi-gia-tous-synadelfous-mas-me-epimeleia-amea,για την έμπρακτη 
συμπαράσταση της Πολεμικής Αεροπορίας στις οικογένειες στρατιωτικών που 
έχουν την επιμέλεια  Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και διαμένουν στα στρατιωτικά 
Οικήματα (ΟΣΕΑΑΥ), ζητώντας την επαναφορά της διάρκειας στέγασης των 
συναδέλφων μας που έχουν σύζυγο ή παιδί ΑμεΑ, στα Οικήματα Στέγασης 
(ΟΣΕΑΑΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας, στην πρότερη κατάσταση, άνευ χρονικού 
περιορισμού. 

 
Συγκεκριμένα με απόφαση του Αρχηγού παρέχεται η δυνατότητα παράτασης 

διαμονής των ανωτέρω οικογενειών στρατιωτικών στα Οικήματα Στέγασης για έξι 
(6) επιπλέον μήνες δίνοντας έτσι, έστω και προσωρινά, διέξοδο στο πρόβλημα που 
είχε δημιουργηθεί με την απόφαση της Πολεμικής Αεροπορίας να περιορίσει τα 
δικαιώματα οικογενειών στρατιωτικών που έχουν την επιμέλεια  Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ).  

 
Η ανωτέρω απόφαση σας κύριε Αρχηγέ, μας κάνει όλους πολύ πιο 

αισιόδοξους και προσβλέποντας στην ευαισθησία σας και στην εκπεφρασμένη 
θέληση σας να είστε αποτελεσματικός και χρήσιμος για τον νοσούντα άνθρωπο, 
ευελπιστούμε στη θετική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αιτήματος μας, με 
γνώμονα το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής και στρατιωτικής μας ηγεσίας, 
απέναντι σε συναδέλφους που επιφορτίζονται με το έργο της εξυπηρέτησης 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), αλλά και στο αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων αυτών, 
για μια αξιοπρεπή συμμετοχή στην Ελληνική Οικογένεια. 

 

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, 10 Φεβρουαρίου 2022 



 

 

  Η φωνή μας δυναμώνει κάθε μέρα, μέσα από την εγγραφή μας στις 
Πρωτοβάθμιες Ενώσεις. https://www.pomens.gr/aitisi-eggrafis 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

              Ο                                                                                              Ο 
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
      Ασμχος (ΥΔΚ)                                                                             Τχης (ΠΖ) 


