
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
   

                    
 
   

 
 
 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, χαιρετίζει 

την ανταπόκριση για μία ακόμη φορά της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο αίτημα της  Ομοσπονδίας μας, για την υιοθέτηση 
της πρότασης που είχαμε καταθέσει με το με το υπ΄αριθμό 255/30-09-20 έγγραφο 
μας https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1258-pomens-dysmenis-diakrisi-
stelexon-tou-polemikoy-naftikoy), προκειμένου να συμπεριληφθεί για πρώτη 
φορά και το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στα Ναυτικά 
Παρατηρητήρια του ΓΕΝ,  στο δικαιούμενο προσωπικό της αποζημίωσης 
Αυξημένης Επιφυλακής που αρχικά και μέχρι σήμερα είχε αγνοηθεί η 
συμπερίληψή τους ως προς τις ενέργειες αποζημίωσης.  

 
Υπενθυμίζεται ότι ως Ομοσπονδία και στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για 

όλο το προσωπικό των ΕΔ, καλούσαμε την Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να θεωρήσουν στην βάση των επιχειρημάτων που 
καταθέσαμε, ως αυτονόητη την συμπερίληψη όλων των συναδέλφων μας (που 
υπηρετούν σε ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ, ΥΠΕΘΑ), στους δικαιούχους της 
αποζημίωσης. 

 
  Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμα πολύ σημαντική επιβεβαίωση της 
ορθότητας των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας, η οποία δεν επαναπαύεται 
όπως άλλοι στην έκδοση ενός εγγράφου ή στην δημοσιοποίηση του στα 
sites, αλλά με συνεχείς προσπάθειες, επαφές και διαβουλεύσεις με 
αρμόδιους φορείς, δικαιώνει τις συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο ανταποκρινόμενο με σθένος και υπερηφάνεια στο 
εθνικό κάλεσμα διασφαλίζει την ακεραιότητα της Πατρίδας.  
 
 Σε όλους όσους αρκούνται και εξαντλούνται τελικά, σε ανούσια σχόλια 
και τοποθετήσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας 
ανεπιτυχώς να υποβαθμίσουν την συνεισφορά μας, η ΠΟΜΕΝΣ θα συνεχίσει 
να απαντά με το έργο της, το οποίο επιφέρει καθημερινά απτά αποτελέσματα.   
 
            
 
 
 
 

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 
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Θα επικυρώνουμε  συνεχώς με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, την 
αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, από όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς 
αποτελώντας παράλληλα την  ελπίδα των Στρατιωτικών για να διεκδικήσουν 
ένα καλύτερο μέλλον. 
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