
 

 

 

 

Ένωζη Σηραηιωηικών Περιθερειακής Ενόηηηας Κιλκίς  –  έηος ίδρσζης 2016  

  
           Αξ.Πξωη.: 41/2021 
           Κηιθίο, 19 Μαΐνπ 2021 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

πλάληεζε Δ..ΠΔ.Δ. Κηιθίο κε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεωλ 
ηξαηηωηηθώλ (Π.ΟΜ.ΔΝ.) 

 
               1. Σελ Σξίηε 18 Μαΐνπ 21, αληηπξνζωπεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Έλωζεο ηξαηηωηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κηιθίο, απνηεινύκελε από ηνλ Πξόε-
δξν Σρε (ΠΕ) Νηθόιαν Υαηδεγεωξγίνπ, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Σρε (ΠΕ) Νηθόιαν Εε-
ζόπνπιν, ηνλ Αλαπιεξωηή Γεληθό Γξακκαηέα Τπιγό (ΠΒ) Σζάηζαξε Αξηζηείδε θαη 
ηνλ Σακία Αιρία (ΠΕ) θήλα Ηωάλλε, πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε αληηπξνζωπεία 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεωλ ηξαηηωηηθώλ 
(Π.ΟΜ.ΔΝ.), κε επηθεθαιή ηνλ Πξόεδξν Αζκρν (ΤΓΚ) Γεκήηξην Ρώηα. 

 
             2. Ζ ζπλάληεζε δηεμήρζε ζε άξηζην θιίκα θαη ε αληηπξνζωπεία ηεο Οκν-
ζπνλδίαο ελεκεξώζεθε από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ..ΠΔ.Δ. 
Κηιθίο, γηα όια ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό πνπ ππε-
ξεηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κηιθίο θαη έρνπλ αλαδεηρζεί από ηελ Έλωζε κε 
έγγξαθα πξνο ηελ Οκνζπνλδία, θαζώο θαη κε ζπλαληήζεηο κε ηνπο ηνπηθνύο εθ-
πξνζώπνπο ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ηε ζπλέρεη-
α, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεωλ 
ηξαηηωηηθώλ (Π.ΟΜ.ΔΝ.), ελεκέξωζαλ ηελ αληηπξνζωπεία ηεο Δ..ΠΔ.Δ. Κηι-
θίο, γηα όιεο ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, όζνλ αθνξά ηελ ζηνρνζεζία ηεο Οκνζπνλδί-
αο γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ην ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό ζε παλειιήλην επί-
πεδν. 

 

           3. Κιείλνληαο ηελ ζπλάληεζε, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Δ..ΠΔ.Δ. Κηιθίο, επραξίζηεζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιή-
ληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεωλ ηξαηηωηηθώλ (Π.ΟΜ.ΔΝ.), γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή 
ζπλάληεζε θαη ζπλεξγαζία, θαζώο θαη γηα ην ζπνπδαίν θαη απνηειεζκαηηθό έξγν 
πνπ επηηειεί ε Οκνζπνλδία, έξγν απαξαίηεην γηα ην ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό θαη 
ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, θαη ηνπο επέδωζαλ αλακλεζηηθή πιαθέηα. 

 

          4. Ζ Δ..ΠΔ.Δ. Κηιθίο ωο λόκηκνο ζεζκηθόο εθπξόζωπνο ηνπ ζηξαηηωηηθνύ 
πξνζωπηθνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κηιθίο, ηεξώληαο ην ξόιν ηεο ωο  
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ΕΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ 

(Ε..ΠΕ.Ε.Κ.) 
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                Πξωηνβάζκην Όξγαλν Δθπξνζώπεζεο θαη ζεβόκελε ηελ αληδηνηειή πξν-
ζθνξά ηωλ ζηειερώλ πξνο ηελ παηξίδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλωλία, ζα ζπλερίζεη ηηο 
ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζεζκηθνύο εθπξνζώπνπο, ώζηε λα αλαδεηθλύεη όια ηα ζέκαηα 
πνπ απαζρνινύλ ην ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κηιθίο, 
έρνληαο ωο γλώκνλα ηελ βειηίωζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηωλ ζηειερώλ θαη ηωλ νηθν-
γελεηώλ ηνπο, πξνζκέλνληαο από ηελ Πνιηηηθή θαη ηξαηηωηηθή Ζγεζία ηελ ξεαιηζηηθή 
ξύζκηζε ηωλ αηηεκάηωλ ηνπ πξνζωπηθνύ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηωλ αδηθηώλ, ζύκ-
θωλα κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηθαλνπνηώληαο ην αίζζεκα δηθαίνπ, κε 
ζθνπό ηα ζηειέρε λα κπνξνύλ λα επηηεινύλ απεξίζπαζηα θαη ζην αθέξαην ηελ απν-
ζηνιή ηνπο πξνο ηελ Παηξίδα. 
 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Πξόεδξνο              Γελ. Γξακκαηέαο 
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