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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Από τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν την ΠΟΜΕΝΣ ως Ομοσπονδία, ήταν
η αναμονή έκδοσης της Υπουργικής Εγκυκλίου για την αναγνώριση της μάχιμης
πενταετίας μετά την ψήφιση του ν.4387/2016.
Η ΠΟΜΕΝΣ από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων προεδρίας της
συμβουλευτικής επιτροπής των Στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ,
επεδίωξε ως πρώτη της προτεραιότητα, τη διερεύνηση και ανακίνηση του θέματος.
Ειδικότερα, την 1-6-2018, σε συνάντηση του προέδρου και μελών της εν λόγω
επιτροπής με τον υποδιοικητή και αναπληρωτή Δκτη του ΕΦΚΑ, ζητήθηκε, επίσημα,
ενημέρωση επί του θέματος.
Το συγκεκριμένο ζήτημα της πενταετίας αναφέρθηκε εξάλλου και κατά την
συνάντηση μελών του ΔΣ της ΠΟΜΕΝΣ με τον κ. ΥΕΘΑ στην πρώτη επίσημη
συνάντηση που έλαβε χώρα στις 4-6-2018.
Με έκπληξη όμως διαπιστώνουμε, ότι στις 8-6-2018 εκδόθηκε η σχετική
εγκύκλιος χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα μελέτης και σχολιασμού τόσο από την
αρμόδια, για τον λόγο αυτό, συμβουλευτική επιτροπή του ΕΦΚΑ όσο και από την
Ομοσπονδία των εν ενεργεία στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ.
Μήπως κάποιοι επέλεξαν αυτόν τον "βιαστικό τρόπο", για να προλάβουν τις
δίκαιες αντιδράσεις της ΠΟΜΕΝΣ?
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, σεβόμενη τους
θεσμούς και τα μέλη της, θα προβεί, μετά από ενδελεχή μελέτη, έστω και εκ των
υστέρων, σε σχολιασμό και κατάθεση προτάσεων μέσω των εκπροσώπων της στην
συμβουλευτική επιτροπή του ΕΦΚΑ, απευθύνοντας επιστολή στην Ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, για όσους δεν γνωρίζουν, έχουν πλέον τη δική τους
φωνή και αυτή είναι η ΠΟΜΕΝΣ. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί εκπροσωπούνται πλέον

μέσω της επίσημης Ομοσπονδίας τους και ζητούν από τους αρμόδιους φορείς,
υπεύθυνες απαντήσεις.
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