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Στα πλαίσια των δράσεων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης , πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 στο
συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου ΄΄ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ΄΄ στη πόλη της Κοζάνης,
συνάντηση   γνωριμίας και ενημέρωσης από αντιπροσωπεία της ΠΟΜΕΝΣ,
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Ρώτα, τον Γενικό Γραμματέα κ.
Γεώργιο Θεοδώρου και τον Γραμματέα Οργανωτικού κ. Ηλία Κολλύρη.

Στην εν λόγω εκδήλωση συζητήθηκαν τα κυρία προβλήματα που απασχολούν
τα μέλη της Ένωσης μας και οι ανησυχίες τους όπως  το ασφαλιστικό των
στελεχών, η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή,
θέματα που αφορούν την υγειονομική κάλυψη, εμβολιασμοί κ.α.  Επίσης
διατυπώθηκαν κάποιες προσωπικές ανησυχίες και σοβαροί προβληματισμοί
από ορισμένα στελέχη που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση προς την
αντιπροσωπεία της ΠΟΜΕΝΣ.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΜΕΝΣ, αφού ευχαρίστησε την Ένωση μας για την
πρόσκληση στα πλαίσια της γνωριμίας και ενημέρωσης με τα μέλη της
Ένωσης μας,  έδωσε σαφείς και ειλικρινείς απαντήσεις στους
προβληματισμούς των στελεχών και υποσχέθηκε ότι θα γίνει αρωγός στο
μερίδιο πους της αναλογεί στην  επίλυση των προβλημάτων και την
προώθηση των θεμάτων που τους απασχολεί.

Επίσης αναφέρθηκε από το Δ.Σ της Ένωσης μας και της αντιπροσωπείας της
ΠΟΜΕΝΣ, ο σημαντικό ρόλο της ενότητα που θα πρέπει να διακατέχει όλα τα
μέλη της Ένωσης μας γιατί ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να δυναμώσουμε τις
φωνές μας και γινόμαστε πιο δυνατοί και πετυχαίνουμε περισσότερα .
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Τέλος το Δ.Σ της Ένωσης μας, ευχαρίστησαν όλα τα μέλη που αυτό το
απόγευμα της Κυριακής αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο για να
παρευρεθούν στην εκδήλωση και μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Υποσχόμαστε ότι θα φάνουμε αντάξιοι των προσδοκιών όλων των μελών της
Ένωσης μας με ενότητα προς όλους.

Στην συνάντηση τηρήθηκαν όλα τα υγιεινομικά πρωτόκολλα που αφορούν τον
Covid-19.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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