
 

 

 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών        member of 
 (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  
 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 
 

 

         Αρ. Πρωτοκόλλου:    91/2022  
        

    Αθήνα, 13 Απριλίου 2022 
 

ΠΡΟΣ :   Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
Υπουργό Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας Κο Νικόλαο Χαρδαλιά 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων 
 Γενικό Γραμματέα Κο Αντώνιο Οικονόμου 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
  
ΚΟΙΝ  : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου Κου ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο Κο ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες 
  
 
ΘΕΜΑ: Καταβολή Μισθοδοσίας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων 

  
ΣΧΕΤ.: Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 73/18 Μαρ 22/ ΠΟΜΕΝΣ 
  
                 Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς 
Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  
Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

             
      1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 
επανέρχεται επικαιροποιώντας το από 18 Μαρτίου, αίτημα μας 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1841-pomens-katavoli-
misthodosias-prosopikoy-enoplon-dynameon-en-opsei-eorton-pasxa, για 
την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας του μήνα Μαΐου και όχι αργότερα 
από την Μεγάλη Πέμπτη.  
 
                 2. Η έντονη ακρίβεια, με τις συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων και 
υπηρεσιών ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, το αυξημένο κόστος του 
Πασχαλινού καλαθιού αγορών, καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την υλοποίηση της 
πρότασης μας καθόσον:  
 
                       α. Θα δώσει την δυνατότητα στους συναδέλφους μας και στις 
οικογένειές τους να μπορέσουν να ανταποκριθούν, στις αυξημένες αγοραστικές 
τους υποχρεώσεις, ενόψει των εορτών των Πάσχα, (ταξίδια προς την γενέτειρα 
τους, για να παρευρεθούν τις ημέρες των εορτών, δίπλα στις οικογένειες τους, 
δώρα Πάσχα, διατροφή κλπ),  καθόσον η ορισμένη  ημέρα πληρωμής της 
μισθοδοσίας (απόγευμα 26ης Απριλίου),  συμπίπτει με το πέρας των εορτών του 
Πάσχα (τρίτη μέρα του Πάσχα).   



 

 

                       β. Θα διευκολύνει, εν μέσω του κύματος της πανδημίας 
του COVID-19 που παρατηρείται στη χώρα μας, την αποφυγή του έντονου 
συγχρωτισμού στα καταστήματα την περίοδο των εορτών, καθόσον θα 
διευρύνει σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο των καταναλωτών να κάνουν τις 
απαραίτητες αγορές. 
                        γ.  Θα συμβάλλει έτι περαιτέρω στην προσπάθεια που καταβάλλει 
η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, για την τόνωση της αγοράς κατά την 
εορταστική περίοδο των εορτών του Πάσχα. 

 
                  3. Όπως διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η Ηγεσία του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθέτησε και αφουγκράστηκε το 
δίκαιο και το σωστό για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχει την 
ίδια απολύτως οπτική με την πρόταση της Ομοσπονδίας μας. 
 
                  4. Αναμένουμε και καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να 
αντιληφθούν, την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του εν λόγω πολύ 
σοβαρού ζητήματος. 
            

      5. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Ασμχος 
(ΤΣΕ)  Νικόλαος Παναγιωτίδης τηλ. 6983503377. 

 
                                                 Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

 
      

 

               Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

           Δημήτρης Ρώτας 
               Ασμχος (ΥΔΚ) 

                     Γεώργιος Θεοδώρου 
                     Τχης (ΠΖ) 


