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1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

ως ο

νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, είχε διαμηνύσει τόσο
στη Βουλή των Ελλήνων όσο και προς πάσα άλλη κατεύθυνση, ότι ήταν κατά του νέου
ειδικού μισθολογίου.

2. Δυστυχώς την ίδια ώρα άλλοι «εκπρόσωποι» των στρατιωτικών- σημερινοί
σύμβουλοι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εισηγούνταν(!!!) ακόμα και προτάσεις προς το
Υπουργείο Οικονομικών, προτείνοντας μισθοδοσίες με τον φέροντα βαθμό, βαπτίζοντας
τις μειώσεις, εξορθολογισμό κ.α. Τέτοιους συμβούλους κ.κ. Υπουργοί σας τους χαρίζουμε,
που ο μόνος σκοπός τους είναι να αυτοαποκαλούνται εκπρόσωποι των εν ενεργεία
στελεχών, υπηρετώντας στην πολυκατοικία της οδού Φειδίου.

3. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. και όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί που δεν υπηρετούμε σε
πολυκατοικίες, αλλά σε Μονάδες ανά την Επικράτεια, τασσόμαστε με αγωνιστική διάθεση

διπλά στις υγιείς φωνές των Ομοσπονδιών των Σ.Α. και δεν θα πάψουμε να
αναδεικνύουμε οποιαδήποτε ψεύτικη υπόσχεση ή κάθε παραπλανητική ψήφιση που
αφόρα στα επιδόματα παραμεθορίου, επικινδυνότητας και υπερωριακής απασχόλησης.
4. Ως Ομοσπονδία, σε αντίθεση με το σωματείο που έχετε ευχαριστήσει δημόσια
στη Βουλή και αποτελεί σύμβουλο σας, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει ετήσιος
οικονομικός και διοικητικός απολογισμός.
5. Τον ίδιο απολογισμό κάνει κάθε σπίτι νοικοκυραίου στρατιωτικού για την
χρονιά που έρχεται. Και όμως τον κάθε στρατιωτικό αυτή τη στιγμή τον έχετε αφήσει στην
απόλυτη αβεβαιότητα, για το τι τελικά θα συμβεί στον μισθό του, οπότε και αδυνατεί να
κάνει τον προϋπολογισμό του, να σχεδιάσει με την οικογένεια του, με βάση των μηνιαίων
του αποδοχών, το αύριο.
6. Η σιωπή κ.κ. Υπουργοί δεν είναι χρυσός και οφείλετε να ενημερώσετε τον
Έλληνα στρατιωτικό ώστε να πάψει η αβεβαιότητα που επικρατεί στο θέμα της
μισθοδοσίας μας. Παρόλη την αναστάτωση που έχει ήδη προκληθεί, δεν έχει βγει έως
σήμερα επίσημα κανείς από την Πολιτική Ηγεσία να πάρει θέση επί του θέματος και να
δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση.
7. Με το να έχετε «συμβούλους» στρατιωτικούς διπλά σας που έχουν
επαναπαυτεί στη ζεστασιά των χαλιών των Υπουργικών διαδρόμων, δεν σας δίνουν το
παραμικρό άλλοθι.
8. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. κατόπιν τούτου, καλεί την Πολιτική Ηγεσία έστω και την ύστατη

ώρα, να ενημερώσει όλους του Στρατιωτικούς για το τι θα συμβεί με το ειδικό μισθολόγιο,
πώς θα εφαρμοστεί, τί θα γίνει με την αναδρομικότητα των επιδομάτων και την
υπάρχουσα αδικία που αφορά στις κατηγορίες του μισθολογίου των χαμηλόβαθμων
στελεχών (ΕΜΘ-ΕΠΟΠ), τι θα πράξετε με την καταβολή του υπόλοιπου 50% του ΣτΕ και
την μη καταβολή του κοινωνικού επιδόματος σε μεγάλο αριθμό υπηρετούντων
στρατιωτικών στα νησιά του Αιγαίου, λόγω αστοχιών του συστήματος.
Ο στρατιωτικός θέλει πράξεις ΚΑΙ ΟΧΙ υποσχέσεις. Απ΄αυτές χόρτασε.
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