
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
                                           

 
                        
                        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
 
           Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ διαπίστωσε 
στο διαδίκτυο την ύπαρξη επιστολής του κου ΥΕΘΑ στην οποία αναγράφεται μεταξύ 
άλλων ότι: «Η δυνατότητα παραμονής στην ενεργό υπηρεσία μονίμων στελεχών με 
ανίατα νοσήματα πρόκειται να καταργηθεί με επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία». 
 

Αυτή η  απάντηση δημιούργησε έντονη ανησυχία, δυσφορία και αναστάτωση 
στις τάξεις όλων των στελεχών των ΕΔ και κυρίως στα στελέχη των ειδικών 
καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς 
υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν 
σε αυτή την κατάσταση, χωρίς να έχουν υπαιτιότητα διότι παρουσίασαν βλάβες ή 
νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως, με αποτέλεσμα να πάσχουν από 
δυσίατα νοσήματα και ορισμένοι εξ΄ αυτών από ανίατα νοσήματα. 
 
 Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
κρίνονται για τη σωματική τους ικανότητα  «ΙΚΑΝΟΙ ή ΑΝΙΚΑΝΟΙ» από τις 
αντίστοιχες κατά Κλάδο Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές σύμφωνα με τον 
πίνακα νοσημάτων του ΠΔ11/2014 εφόσον παρουσιάζουν παθήσεις, βλάβες ή άλλες 
παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την 
επίδρασή τους στην αποστολή τους.  
 

Είναι υποχρέωση όλων μας να εμπνέουμε και να επιδεικνύουμε στα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν βλάβες ή νοσήματα τον απαιτούμενο σεβασμό 
που τους αρμόζει καθώς και το αίσθημα δικαίου της Υπηρεσίας απέναντί τους. 
Πιστεύουμε ότι έτσι προάγεται το αξιόμαχο των στελεχών των Ε.Δ. τα οποία 
αδιαμφισβήτητα, χωρίς να φείδονται κόπου και χρόνου, υπερβαίνουν καθημερινά τον 
εαυτό τους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Όταν χωρίς 
υπαιτιότητά τους παρουσιάσουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού 
ή παθήσεως, η Υπηρεσία δεν θα τους Ξεχάσει ούτε στην ειρήνη ούτε (ο μη 
γένοιτο) στον πόλεμο. 
 
  Αποκλειστικά και μόνο οι κατά Κλάδο Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές 
είναι αρμόδιες και υπεύθυνες να κρίνουν για όλα τα νοσήματα τη σωματική Ικανότητα 
των στελεχών καθιστώντας τους ως «ΙΚΑΝΟΥΣ ή ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ» για την στρατιωτική 
υπηρεσία. 
 

  Όταν όμως γίνονται προτάσεις εντυπωσιασμού,  δίχως την απαραίτητη 
προετοιμασία και επεξεργασία, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν αφορμή και δικαιολογία 
για δυσμενή μέτρα".  

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, 14 Δεκεμβρίου 2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

             Για την αποφυγή στο μέλλον, παρόμοιας αναστάτωσης και σύγχυσης που 
προκλήθηκε στα στελέχη των ΕΔ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 
Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ως θεσμική εκπρόσωπος όλων των εν΄ ενεργεία 
στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καλεί την Πολιτική Ηγεσία για 
οποιοδήποτε θέμα μας αφορά, να λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνο 
οι προτάσεις των επίσημων θεσμικών φορέων εκπροσώπησης που δεν είναι άλλοι 
από τις Ομοσπονδίες των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  
 
            Πειραματισμοί στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων δεν χωρούν. Το 
νομοθετικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και πρέπει να είναι σεβαστό από όλους 
μας. 
     

 Η ΠΟΜΕΝΣ με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνεχίσει να βρίσκεται 
δίπλα σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως προέλευσης, βαθμού και 
φύλου, σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημα τους. Μόνο με σύμπνοια και αρραγές 
μέτωπο του συνδικαλιστικού μας κινήματος,  θα επιτευχθεί ο επιθυμητός 
στόχος όλων μας.  
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Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 
   Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 
    
    
 Δημήτριος Ρώτας  Γεώργιος Θεοδώρου 
     Επγός (ΥΔΚ)  Τχης (ΠΖ) 
 
 
 


