
                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                     

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

                   Διαβάσαμε με έκπληξη στα ΜΜΕ ότι επεστράφη το σχέδιο Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω μη επάρκειας 
πιστώσεων.   
 
                   Η απάντηση του κ. ΥΕΘΑ προς την Βουλή των Ελλήνων στα πλαίσια του 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, συνταχθείσα από το ίδιο Γραφείο Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας που επί κυβερνήσεως Σύριζα -ΑΝΕΛ νομοθετούσε χωρίς να υλοποιεί 
τα νομοθετήματα του, και όσα επικαλείται για να δικαιολογήσει την για μια ακόμη 
φορά μη εφαρμογή ψηφισμένης διάταξης νόμου, μας δημιουργεί πολλά 
ερωτηματικά.  
 
                   Οι Κοινοτικές Οδηγίες, άλλωστε,  τις οποίες ως ΠΟΜΕΝΣ έχουμε 
μνημονεύσει σε προηγούμενα  έγγραφα μας προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, είναι 
ξεκάθαρες στο ότι το θέμα του χρόνου εργασίας των Στρατιωτικών των Χωρών της 
ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας του καθ' ύλην αρμοδίου 
Υπουργείου Εργασίας με τα Επαγγελματικά Σωματεία των εν ενεργεία στελεχών.  
 
                   Αλήθεια, το Υπουργείο Εργασίας τι απαντάει για την απλήρωτη εργασία 
των Στρατιωτικών, όταν απαιτεί από όλους τους άλλους εργοδότες την πιστή 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί την εργασία; 
 
                    Η ΠΟΜΕΝΣ  από την αρχή, γνωρίζοντας την ασυνέπεια της κυβέρνησης 
των Σύριζα ΑΝΕΛ, την οποία έχουμε γευτεί πολλές φορές άλλωστε, κερδίζοντας τις 
μάχες μας στα δικαστήρια,  συμβούλεψε όλους τους συναδέλφους να προχωρήσουν 
στην  κατάθεση αγωγών για την διεκδίκηση του αυτονόητου, την αποζημίωση της 
εργασίας τους. 
 
                    Με την εκλογή της νέας κυβέρνησης, που έχει κάνει διαρκές σύνθημα 
την επιστροφή στην κανονικότητα, περιμένουμε μια άλλη αντιμετώπιση επί του 
θέματος της απλήρωτης νυχτερινής εργασίας.  
 
                    Λυπούμαστε ιδιαίτερα για τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών, την 
στιγμή που εμφανίζεται πλεόνασμα 400000000 ευρώ και εισηγούμαστε στον κ. 
ΥΕΘΑ, τουλάχιστον να νουθετήσει  το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας  ώστε να 
σέβεται την λογική μας. 
 
                    Κανείς δεν έθεσε ποτέ θέμα του αν οι περιγραφόμενες στην απαντητική 
επιστολή δραστηριότητες είναι συνήθεις και συνυφασμένες με την ιδιότητα μας ως 
στρατιωτικών και αποτελούν υποχρέωση απορρέουσα από την αποστολή μας. Η 
θέση αυτή είναι ατυχής απέναντι στους συναδέλφους, που ασκούν αυτές τις 
δραστηριότητες.  

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 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019 

http://www.pomens.gr/


                    Όλοι στην ΠΟΜΕΝΣ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ και θα συνεχίσουμε να 
ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ για την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του εργοδότη να πληρώνει την αντίστοιχη 
αμοιβή εργασίας για τις δραστηριότητες αυτές.  
 
                    Η ΠΟΜΕΝΣ θα συνεχίσει τον αγώνα για την καταβολή των 
δεδουλευμένων. 
 
                    Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εργασία 
Υπουργείο Εργασίας  να συντονιστούν  και να εφαρμόσουν τα ψηφισθέντα. 
 
                    Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, της Ευρώπης και της "κανονικότητας" δεν 
μπορεί να υπάρχει απλήρωτη εργασία.   
 
   

                                     Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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