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Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

ΘΕΜΑ: Προώθηση δικαστικών διεκδικήσεων εντός των χώρων της Υπηρεσίας
1. Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί τις τελευταίες ημέρες καταφθάνουν στην Ομοσπονδία
μας καταγγελίες από συναδέλφους μας, ότι σε μονάδες που υπηρετούν, εμφανίζονται
συνάδελφοι που πρόσκεινται στο καταργημένο σωματείο ΠΟΕΣ και μοιράζουν αιτήσεις,
ζητώντας από συναδέλφους 20-30 ευρώ!!!!
2. Είναι γνωστή η επίσημη θέση της αποκλειστικής και νόμιμης Ομοσπονδίας
μας, η οποία ρητά, σε όλους τους τόνους, έχει απευθυνθεί σε όλους τους συναδέλφους
ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, για αμφίβολες διεκδικήσεις.
3. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω ενέργειες δεν προέρχονται από την Ομοσπονδία
μας, αλλά αποτελούν αυτόβουλες ενέργειες μεμονωμένων συναδέλφων.

Γεννάται

επομένως το ερώτημα αν ενέργειες όπως αυτές είναι συμβατές με την ιδιότητα του
στρατιωτικού, και συγκεκριμένα αν είναι επιτρεπτό μεμονωμένοι συνάδελφοι, που δεν
εκπροσωπούν την ΠΟΜΕΝΣ, να "βγαίνουν παγανιά" εντός των χώρων της υπηρεσίας
και εντός του νομίμου ωραρίου, ζητώντας τα 20-30ευρα από συναδέλφους μας. Γεννάται
επίσης το ερώτημα σε τι αποσκοπούν οι ενέργειες αυτές, ενόψει του ότι για τη

διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων, η Ομοσπονδία μας έχει τοποθετηθεί
επισήμως, προτείνοντας μάλιστα αζήμιους και ανέξοδους τρόπους διασφάλισης των
δικαιωμάτων τους επί του παρόντος.
4. Είναι προφανώς δικαίωμα κάθε δικηγορικού γραφείου να ενημερώνει, μέσω των
ανακοινώσεών του, τους ενδιαφερόμενους για τις ενέργειες που προτείνει να
αναληφθούν για σημαντικά ζητήματα, που έρχονται κατά καιρούς στην επικαιρότητα.
Είναι όμως συμβατό με την ιδιότητα του στρατιωτικού να προωθούνται τέτοιες ενέργειες
από μεμονωμένους συναδέλφους εντός στρατιωτικών χώρων και εντός ωραρίου, χωρίς
να έχουν τεθεί υπό την αιγίδα οποιουδήποτε νόμιμου συνδικαλιστικού φορέα;
5. Το φαινόμενο αυτό διαπιστώνεται έντονα και εντός του χώρου του Πενταγώνου,
δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις και εύλογα ερωτήματα από το σύνολο των
συναδέλφων, κατά πόσο τα Επιτελεία αποδέχονται τέτοιου είδους πρακτικές οικονομικής αφαίμαξης των συναδέλφων μας, τη στιγμή που όπως επαναλαμβάνουμε η
επίσημη θέση της νόμιμης Ομοσπονδίας ΠΟΜΕΝΣ, είναι να μην σπαταληθεί ούτε ένα
ευρώ, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
6. Δηλώνουμε στην διάθεσή σας για την όποια διευκρίνηση που θα οδηγήσει στην
αποκατάσταση της ηρεμίας των συναδέλφων μας.
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