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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΥΕΘΑ 
  

 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι. 

Αισθανόμαστε την ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι να σας 

ενημερώνουμε όσο το δυνατό συχνότερα και με αξιοπιστία για όσα μας αφορούν. 

Τον τελευταίο μήνα όπου συμβαίνουν ακραία και πρωτόγνωρα πράγματα , 

κληθήκαμε όλοι να συνεισφέρουμε τα μέγιστα . 

Το Προεδρείο της ΠΟΕ ΥΕΘΑ από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τα 

Πρωτοβάθμια Σωματεία έδωσε λύσεις στα περισσότερα από τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν . 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από αυτά. 

 Μέτρα προστασίας προσωπικού. 

 Χορήγηση των αδειών ειδικού σκοπού όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα 

κατά τη χορήγηση τους 

 Λήψη μέτρων στα υπηρεσιακά μέσα μεταφοράς προσωπικού (απολυμάνσεις 

, μείωση επιβατών). 

 Μείωση του αριθμού των υπαλλήλων που βρίσκονται ταυτόχρονα στις 

μονάδες στο 50% και άνω  (με ελάχιστες εξαιρέσεις). 

 Χορήγηση σε όλο το προσωπικό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων του 

ειδικού βοηθήματος . 

 Ειδική οικονομική αμοιβή στο προσωπικό εργοστασίων που εργάζονται σε 

12ωρες βάρδιες για την παραγωγή υγειονομικού υλικού. 

Όλα τα ανωτέρω έγιναν μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Προεδρείου της 

ΠΟΕ  ΥΕΘΑ σε συνεργασία με την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. 

Είναι ξεκάθαρο ότι η Ομοσπονδία μας είναι το αντιπροσωπευτικότερο όργανο των 

πολιτικών υπαλλήλων του Άμυνας και ο επίσημος συνομιλητής για όλα τα θέματα 

που μας αφορούν με την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία. 

  



Συνάδελφοι, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά ακόμα  που πρέπει να γίνουν, 

όπως η ένταξη του προσωπικού των νοσοκομείων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, όπου 

συνεχίζουμε τις προσπάθειες σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ. Προς αυτή την 

κατεύθυνση εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε μέχρι να εξαντλήσουμε όλες τις 

δυνατότητες. 

Επί της ευκαιρίας ,θέλουμε να παρακαλέσουμε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και 

εδικά τα τοπικά – εργασιακά , να είναι δίπλα στους εργαζόμενους. Με λύπη 

δεχθήκαμε παράπονα,  για την απουσία μακράς διάρκειας ορισμένων -ευτυχώς 

λίγων - «συνδικαλιστικών στελεχών»  από τους εργασιακούς  τους χώρους. 

Φυσικά, η ΠΟΕ ΥΕΘΑ είναι εδώ για όλους τους εργαζόμενους και δεν πρέπει 

κανείς να αισθάνεται μόνος του. 

Δώσαμε και δίνουμε σκληρή μάχη για όλα τα προβλήματα , η δικαίωση μας είναι 

ότι καταφέραμε έστω και αυτά. Κάποιοι ανεύθυνοι (;) έτρεξαν να ανακοινώσουν 

δημοσίως τα νούμερα των οικονομικών απολαβών, τα οποία γνώριζε ήδη η 

Ομοσπονδία, μιας και αυτή τα είχε ζητήσει και εξειδικεύσει στην Πολιτική Ηγεσία. 

Δεν δίστασαν να βάλουν σε κίνδυνο τις παροχές που με τόσο κόπο η Ομοσπονδία 

κέρδισε  για τους συναδέλφους, απλά και μόνο για να καλύψουν την «αφάνεια» 

τους  από τους εργασιακούς χώρους , εμφανιζόμενοι εκεί μόνο για λόγους 

προβολής και δημοσιότητας. Λυπηρό και απόλυτα καταδικαστέο . 

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μας , ειδικά 

της περιφέρειας,  που με τη συνεχή ενημέρωση που μας παρείχαν αφενός , αλλά 

και τις παρεμβάσεις τους αφετέρου, βοήθησαν τα μέγιστα στη διαμόρφωση της 

σημερινής βελτιωμένης εικόνας. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα σας προσπαθώντας με 

όλες μας τις δυνάμεις για το καλύτερο σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες ώρες. 

 

 

Από την Διοίκηση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ 


