
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2019 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18.1.2019 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30 

παρ.1 του Καταστατικού από: 

1. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Ρώτα, Πρόεδρο.  

2. τον Κολλύρη Ηλία, Μέλος. 

3. τον Ντιντιό Θωμά, Μέλος. 

που ορίστηκαν ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου με την από 4.5.2018 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Συνήλθε την 18.01.2019 και ώρα 20:00 στην Ομόνοια, μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου του, προκειμένου να εξετάσει την τέλεση τυχόν πειθαρχικού 

παραπτώματος από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ) και την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, ενόψει α) του 

περιεχομένου της από 22.11.2018 ηλεκτρονικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ), β) δημοσιευμάτων στο 

διαδίκτυο της 28/11/2018 και 29/11/2018 σύμφωνα με τα οποία φέρεται να 

δημοσιοποιείται μέσω αυτών επίσημη ανακοίνωση – δελτίο τύπου της ΕΣΠΕΕΘ γ) 

την από 25.11.2018 ανάρτηση του Προέδρου της ΕΣΠΕΕΘ σε κοινωνικό δίκτυο και 

δ) συμπεριφορές του ΔΣ της ΕΣΠΕΕΘ οι οποίες δεικνύουν άρνηση άσκησης 

αρμοδιοτήτων οι οποίες προκύπτουν από το καταστατικό της Ένωσης και τον νόμο. 

Αφού έλαβε υπόψη : 

1. Το Ν. 1264/1982 και ειδικότερα το άρθρο 30Γ 

2. Το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και ειδικότερα το άρθρο 30 παρ. 3 και 4,  καθώς 

και το άρθρο 8 περ.β. 

3. Την από 17.11.2018/Θέμα 19ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας με θέμα : “Συγκρότηση Επιτροπής Διοργάνωσης Ημερίδας 

Θεσσαλονίκης”. 



4. Την από 22.11.2018 ηλεκτρονική επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ). 

5. Το από 29.11.2018 δημοσίευμα με τίτλο “ΠΟΜΕΝΣ: Η αλαζονεία της ηγετικής 

ομάδας φέρνει διάσπαση;” που αναρτήθηκε στο 

https://www.armyvoice.gr/2018/11/%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%

83-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b7/ 

6. Το από 28.11.2018 δημοσίευμα με τίτλο “Ρήγμα στους κύκλους της ΠΟΜΕΝΣ...” 

που αναρτήθηκε στο http://www.enoplos.gr/2018/11/blog-post_821.html?m=1 

7. Την από 25.11.2018 ανάρτηση: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1829549653838535&id=10000350554

6424 του Προέδρου της ΕΣΠΕΕΘ Κυριακόπουλου Σπυρίδωνα σε μέσω κοινωνικής 
δικτύωσης (facebook). 

 
8. Την από 17.11.2018/Θέμα 3ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας με θέμα : “Εκδηλώσεις – Πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μέχρι το 

Συνέδριο”. 

9. Την αθρόα λήψη emails στο email της Ομοσπονδίας, από συνάδελφους οι οποίοι 

επικαλούνταν ότι η ΕΣΠΕΕΘ τους ανακατεύθυνε προς στην Ομοσπονδία.  

 

Αποφάσισε ως ακολούθως: 

Με την από 17.11.2018/Θέμα 19ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας με θέμα : “Συγκρότηση Επιτροπής Διοργάνωσης Ημερίδας 

Θεσσαλονίκης” αποφασίσθηκε ομόφωνα η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής 

διοργάνωσης της ημερίδας στη Θεσσαλονίκη, αποτελούμενη μεταξύ άλλων και από 

εκπρόσωπο της ΕΣΠΕΕΘ. Η ΕΣΠΕΕΘ απέστειλε την από 22.11.2018 ηλεκτρονική 

επιστολή της προς τη Γραμματεία Οργανωτικού σύμφωνα με την οποία: “Σας 

ενημερώνουμε ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιθυμεί την 

συμμετοχή του στην επιτροπή για την ημερίδα”. 

Περαιτέρω, την 28.11.2018 και 29.11.2018 αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο 

δημοσιεύματα 

(https://www.armyvoice.gr/2018/11/%cf%80%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%

83-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b7/ και  

http://www.enoplos.gr/2018/11/blog-post_821.html?m=1) στα οποία φέρεται να 
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δημοσιοποιείται μέσω αυτών επίσημη ανακοίνωση – δελτίο τύπου της ΕΣΠΕΕΘ με 

το ακόλουθο περιεχόμενο:  

“            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

           Το τελευταίο διάστημα γίναμε αποδέκτες πολλών τηλεφωνημάτων , σχετικά με 

την Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΠΟΜΕΝΣ στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. 

           Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας , ότι το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης αποφάσισε ομόφωνα , τη μη 

συμμετοχή της Ένωσης , η οποία είναι ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος των 

Στρατιωτικών που Υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης , στην εν 

λόγω Ημερίδα, διασφαλίζοντας έτσι το κύρος του σωματείου μας . 

           Τα μέλη μας θα ενημερωθούν για τους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή την 

απόφαση σε Γενική Συνέλευση . 

            Ωστόσο όποιος συνάδελφος επιθυμεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της 

Ημερίδας, σας ενημερώνουμε ότι θα λάβει χώρα , την Κυριακή 02 Δεκ 18 στην Ε.Μ.Σ. 

και ώρα 17:00 με θέματα « Μισθολόγιο – Αποδοχές – Καθημερινότητα Στρατιωτικών 

και Μεταναστευτική Κρίση ». 

Για το 

Διοικητικό Συμβούλιο 

                  -Ο-                                                                                            -Ο- 

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας 

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                           Αθανάσιος Σαρρής 

   ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                                 ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ) 

Η ανωτέρω ανακοίνωση όμως της ΕΣΠΕΕΘ  , υπό την προϋπόθεση ότι προέρχεται 

πράγματι από την εν λόγω Ένωση, ουδέποτε απεστάλη στην Ομοσπονδία για τη 

δημοσίευσή της μέσα από την επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα. Εξάλλου, υπό την 

ίδια προϋπόθεση, με την ανακοίνωση αυτή τίθεται ομοίως ζήτημα μη εφαρμογής της 

ως άνω από 17.11.2018/Θέμα 18ο και 19ο Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ομοσπονδίας. 



Επίσης, με την από 25.11.2018 ανάρτηση του Προέδρου της ΕΣΠΕΕΘ 

Κυριακόπουλου Σπυρίδωνα σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης (facebook). « Αν έχεις 

δίπλα σου συναδέλφους σαν τον Dimitris Pontios δεν φοβάσαι τίποτα. Κάποιοι 

συνδικαλιστές δεν υπηρετούν δίπλα στον υπουργό, δεν πίνουν καφεδάκια στο 

γυάλινο κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Κάποιοι συνδικαλιστές υπηρετούν σε μονάδες 

και αφουγκράζονται την καθημερινότητα, τους προβληματισμούς και τα άγχη του 

προσωπικού. Την καλημέρα μας. » . Η εν λόγω τοποθέτηση προσβάλει κατάφορα τα 

μέλη της Ομοσπονδίας, συκοφαντεί τα τελευταία ενώ δημιουργεί ανάμεικτα 

αισθήματα και δεύτερες σκέψεις για την ποιότητα των προσώπων της θεσμικής 

εκπροσώπησης στις Ένοπλες Δυνάμεις, στους αναγνώστες της δημοσίευσης.  

Με την από 17.11.2018/Θέμα 3ο Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας με θέμα : “Εκδηλώσεις – Πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μέχρι το 

Συνέδριο” αποφασίσθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή λαχειοφόρου αγοράς, η οποία θα 

εκτελούνταν από τις Ενώσεις, με σκοπό την απόκτηση πόρων για την κάλυψη 

οικονομικών αναγκών των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας. Σε αντίθεση με το πνεύμα 

και τον σκοπό της παραπάνω απόφασης η ΕΣΠΕΕΘ επέστρεψε στην Ομοσπονδία το 

σύνολο των λαχνών, πολύ πριν την περάτωση της διαδικασίας δίχως να αιτιολογήσει 

την ενέργειά της και μη συμμορφούμενη στις υποχρεώσεις οι οποίες προέκυπταν  με 

την ως άνω από 17.11.2018 Απόφαση του ΔΣ . 

Με την τακτική της μη αντιμετώπισης των προσωπικών θεμάτων του προσωπικού 

υπαγωγής ΕΣΠΕΕΘ και την ανακατεύθυνση τους για αναζήτηση λύσης σε επίπεδο 

Ομοσπονδίας μέσω ερωτημάτων δια email προκλήθηκε υπερφόρτωση της 

Ομοσπονδίας, αφού όλα τα θέματα ήταν αρμοδιότητας επιπέδου Ένωσης. 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.β τα μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να 

εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Συνεδρίου και των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας. 

Επειδή η μη εφαρμογή απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

συνιστά παραβίαση του ανωτέρω άρθρου του Καταστατικού και ενδεικνύει την 

τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982 παρ 9. “η Ομοσπονδία δύναται 

να διατηρεί ιστοσελίδα και σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επίτευξη 

των σκοπών της, μέσα από τις οποίες και μόνο υποχρεούνται να προβάλλονται τα 



πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της, για κάθε δραστηριότητά τους”, υποχρέωση που 

επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 3 παρ. η του Καταστατικού. 

Επειδή η μη εφαρμογή του Ν.1264/1982 και του Καταστατικού ενδεικνύει την 

τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.  

Επειδή συντρέχει ως εκ τούτου λόγος κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας του 

άρθρου 30 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Καλούμε την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

(ΕΣΠΕΕΘ) να απολογηθεί και να εκθέσει της απόψεις της αναφορικά με πειθαρχικά 

παραπτώματα που φέρεται να έχουν τελεστεί καθόσον: 

α) με την από 22.11.2018 ηλεκτρονική επιστολή της προς τη Γραμματεία 

Οργανωτικού η ως άνω Ένωση γνωστοποίησε ότι “κανένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν επιθυμεί την συμμετοχή του στην επιτροπή για την ημερίδα”, πράξη 

που συνιστά μη εφαρμογή της από 17.11.2018/Θέμα 19ο Απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, κατά παράβαση του άρθρου 8 περ. β του 

Καταστατικού.  

β) την 28.11.2018 και 29.11.2018 δημοσιεύθηκε φερόμενη “επίσημη ανακοίνωση” – 

“δελτίο τύπου” της ως άνω Ένωσης, χωρίς τούτο να έχει αποσταλεί προς δημοσίευση 

στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας και χωρίς ποτέ 

να αρνηθεί ότι διέρρευσε από τα μέλη της, πράξη που συνιστά παράβαση του άρθρου 

30Γ παρ.9 του Ν.1264/1982 και του άρθρου 3 περ. η του Καταστατικού. 

γ) σύμφωνα με την ως άνω επίσημη ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στους 

διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας,  το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ως άνω Ένωσης φέρεται να αποφάσισε ομόφωνα τη μη συμμετοχή της 

Ένωσης στην εν λόγω Ημερίδα, πράξη που ομοίως συνιστά μη εφαρμογή της από 

17.11.2018/Θέμα 19ο Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, 

κατά παράβαση του άρθρου 8 περ. β του Καταστατικού.  

δ) με την από 25.11.2018 ανάρτηση του Προέδρου της ΕΣΠΕΕΘ Κυριακόπουλου 

Σπυρίδωνα σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης (facebook),φέρεται να πρόσβαλε και 

συκοφάντησε απρόκλητα τα μέλη της θεσμικής εκπροσώπησης σε επίπεδο 

Ομοσπονδίας αλλά και γενικότερα. 



ε)  με την συμπεριφορά που επέδειξε η ΕΣΠΕΕΘ στο θέμα της λαχειοφόρου αγοράς 

(πρόωρη επιστροφή του συνόλου των λαχνών, μη αιτιολόγηση) ζημίωσε οικονομικά 

(προσδοκία εσόδων) τόσο την ίδια όσο και την Ομοσπονδία, στερώντας πολύτιμους 

πόρους οι οποίοι θα χρησιμοποιούνταν για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

στ) με την συμπεριφορά της μη αντιμετώπισης των προσωπικών θεμάτων του 

προσωπικού υπαγωγής ΕΣΠΕΕΘ και την ανακατεύθυνση τους για αναζήτηση λύσης 

μέσω οχλήσεως της Ομοσπονδίας, προκλήθηκε υπερφόρτωση της τελευταίας, αφού 

όλα τα θέματα ήταν αρμοδιότητας επιπέδου Ένωσης. 

Ορίζεται συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την οποία θα εξεταστεί η 

ανωτέρω υπόθεση, η 26.01.2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στην Λυκούργου 9, 

Ομόνοια, στην οποία η ως άνω πειθαρχικώς ελεγχόμενη Ένωση δικαιούται να 

παρίσταται διά του νομίμου εκπροσώπου της.  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για την εξέταση της υπόθεσης κατά την 

ανωτέρω συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό.  

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει με 

κάθε πρόσφορο μέσω την ανωτέρω απόφασή του στο ελεγχόμενο μέλος και να 

προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά της ανωτέρω γνωστοποίησης.  

 

    Ο Πρόεδρος                                     Τα μέλη 


