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, 12 Οκτωβρίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ την Πέμπτη 11
Οκτωβρίου 2018, είχε προγραμματισμένη επίσημη συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Υπουργό κ. Παναγιώτη Ρήγα.
Μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα - αφού και ο Αναπληρωτής Υπουργός έχει διατελέσει
εκπρόσωπος εργαζομένων του κλάδου του, για δεκαετίες - δόθηκε η ευκαιρία στην
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Ρώτα, να
παρουσιάσει θέματα που απασχολούν στην καθημερινότητα των συναδέλφων μας
στρατιωτικών.
Η ΠΟΜΕΝΣ ως όφειλε, ενημέρωσε στον πρόλογο της, για το τι συνέβη εχθές, για το τι
συμβαίνει σήμερα, με την θεσμική εκπροσώπηση των εν ενεργεία στρατιωτικών και με
ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσε ότι ο κ. Υπουργός ήταν σωστά ενημερωμένος αναγνωρίζοντας την Ομοσπονδία μας ως τη νόμιμη εκπρόσωπο, λόγω της άμεσα
εκτελεστέας πρωτόδικης δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Επιπρόσθετα
αναφέρθηκαν και οι λόγοι των πρόσφατων δικαστικών ενεργειών από πλευράς της
Ομοσπονδίας μας, ώστε ο Αναπληρωτής Υπουργός να έχει απόλυτα ολοκληρωμένη
άποψη.
Στη συνέχεια, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα παρακάτω θέματα:
1.Ηλικιακό Όριο αποστρατειών των συναδέλφων ΕΜΘ και ΕΠΟΠ.
2.Αμετάθετο μετά από τα 28 - 30 χρόνια υπηρεσίας.
3.Ταυτότητες.
4. Η εφαρμογή της νυχτερινής αποζημίωσης.
5. Η εισφορά του 2% των συναδέλφων ΕΜΘ.
6. Βαθμολογική αποκατάσταση των συναδέλφων των σειρών 1991 – 1992.
7. Οι ανισότητες στην αποζημίωση μεταξύ στρατιωτικού προσωπικού και του λοιπού
Δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών μετακινήσεων.
8. Η στέγαση σε στρατιωτικά οικήματα και θέματα διοικητικής φύσεως.
Τα συμπεράσματα που αποκόμισε η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, είναι ότι τόσο το
ηλικιακό όριο των ΕΜΘ - ΕΠΟΠ για προαιρετική παραμονή, το 2% των ΕΜΘ και η
δικαίωση των σειρών του 1991- 1992, αποτελούν θέματα προτεραιότητας στην ατζέντα
της Πολιτικής Ηγεσίας ενόψει του επικείμενου νομοσχεδίου, όπως αναδείχθηκαν, με
κατάλληλη επιχειρηματολογία, από την ΠΟΜΕΝΣ. Τα υπόλοιπα θέματα που
συζητήθηκαν με έμφαση στο αμετάθετο, προβλημάτισαν θετικά τον κ. Αναπληρωτή,

θεωρώντας ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες να αξιολογηθούν, αφού αποτελούν ζητήματα
ουσίας για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των συναδέλφων στρατιωτικών.
Στα παραπάνω ζητήματα προστέθηκε η διαδικτυακή ψηφοφορία της Γραμματείας ΕΜΘ
για τους συναδέλφους ΕΜΘ, όπου τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που προέκυψαν
απασχόλησαν θετικά τον κ. Αναπληρωτή, ο οποίος προς τιμή του, ζήτησε από την
Ομοσπονδία να περιέλθει η συγκεκριμένη εργασία στην κατοχή του, για αξιολόγηση.
Όπως αναφέρθηκε στον κ. Ρήγα και είναι ευρέως γνωστό, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
συνέβη για πρώτη φορά στην Ιστορία των Ε.Δ. και θα αποτελέσει τον οδηγό για άλλες
ανάλογες πρωτοβουλίες, με μόνο σκοπό την ανάδειξη αστοχιών, αδυναμιών και
τεκμηριωμένων προτάσεων.
Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα και σεβόμενη την συνδικαλιστική πορεία του κ. Αναπληρωτή,
η ΠΟΜΕΝΣ ανέδειξε συγκεκριμένες σωματειακές πρακτικές που ωθούν συναδέλφους σε
διεκδικήσεις επιδομάτων εορτών και αδείας, με βέβαιη την ματαιότητα των
συγκεκριμένων πράξεων.
Κλείνοντας η αντιπροσωπεία της ΠΟΜΕΝΣ ευχαρίστησε ως όφειλε τον κ. Παναγιώτη
Ρήγα για την ωριαία διεξοδική συζήτηση και την ειλικρινή διάθεση για περαιτέρω
συνεργασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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