
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

             Η Πανελλήνια Ομοζπονδία Ενώζεων Σηραηιωηικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, ηελ Πέκπηε 
1ε  Απγνύζηνπ 2019, είρε επίζεκε ζπλάληεζε ζηα γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο κε 
ηνλ Τθππνπξγό Εξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ Νόηε Μεηαξάθε. 
 
          Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηελ Οκνζπνλδία καο λα 
αλαπηύμεη ζέκαηα ησλ ελ ελεξγεία  ζηειερώλ όπσο: 
          
          α. Η πινπνίεζε ησλ νδεγηώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο Μάρηκεο πεληαεηίαο. Γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ εγθπθιίσλ νδεγηώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηελ Μάρηκε 
πεληαεηία, θαηαηέζεθε ππόκλεκα, όπνπ ε Οκνζπνλδία αλαθέξεη όιεο ηηο παξαηεξήζεηο 
ηεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο. 
 
          β. Η Μάρηκε Πεληαεηία σο εζεινύζηα έμνδν κε θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ από ηνλ 
εξγαδόκελν θαη όρη από ηνλ εξγνδόηε. 
               ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρηκε πεληαεηία ζεζκνζεηήζεθε κεηά ην 1974 γηα λα θαιύςεη ηελ 
άληζε κεηαρείξηζε εξγαδνκέλσλ πνπ ππεξεηνύζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δύζθνιεο 
επηρεηξεζηαθά Μνλάδεο -Τπεξεζίεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ησλ Ε.Δ θαη αλαγλσξηδόηαλ 
σο ην 1990 αδαπάλσο. Από ην 1990 θαη κεηά αλαγλσξηδόηαλ κε ηελ θαηαβνιή 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από ηνλ εξγαδόκελν. Με ην λόκν Καηξνύγθαινπ εθηόο ησλ άιισλ 
πξνβιέθζεθε όηη γηα ηελ πιήξε ζύληαμε ζα πξέπεη ν ηξαηησηηθόο λα έρεη 40 ρξόληα 
ππεξεζίαο ή λα είλαη 60 εηώλ. Οη λόκνη πεξί θαηαζηάζεσο ησλ ζηξαηησηηθώλ δελ 
ελαξκνλίζηεθαλ κε ην λέν αζθαιηζηηθό λόκν κε απνηέιεζκα κεηά από θξίζεηο ή κε ηελ 
ζπκπιήξσζε νξηζκέλεο ειηθίαο ή 35 ρξόλσλ ππεξεζίαο λα απνζηξαηεύεη ηνπο 
ζηξαηησηηθνύο ρσξίο λα έρνπλ θαιύςεη ηα αλαγθαία 40 ρξόληα γηα ηελ πιήξε ζύληαμε , 
άξα ζπληαμηνδνηνύληαη κε κεησκέλε ζύληαμε. Σν θελό απηό ηερλεέλησο πήγε λα θαιύςεη ν 
λόκνο 4609/19 ζην άξζξν 11 , επηηξέπνληαο όιν ην πξνζσπηθό λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 
αλαγλσξίζεη κέρξη 5 έηε ρξόλν ππεξεζίαο ζην δηπιάζην, πάληα κε πιεξσκή ησλ 
αληίζηνηρσλ εηζθνξώλ. Δει. Αζθεί πνιηηηθή εζεινύζηαο εμόδνπ ζε βάξνο ηνπ 
εξγαδνκέλνπ. 
 
          γ. ύκθσλα κε ςεθηζζέλ πξνζρέδην νδεγίαο ηεο Επηηξνπήο Απαζρόιεζεο θαη 
Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ηεο ΕΕ , απηή πξνηξέπεη ηελ ζπλελλόεζε ησλ θξαηώλ κε ηνπο 
θνηλσληθνύο εηαίξνπο (ΠΟΜΕΝ) γηα ηελ εθαξκνγή δηαθαλώλ θαη πξνβιέςηκσλ όξσλ 
εξγαζίαο , σο ζπλέρεηα ηνπ επξσπατθνύ ππιώλα ησλ θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο. 
 
          δ. 40άξν εξγαζίαο θαη πιεξσκή όισλ ησλ σξώλ εθηόο σξαξίνπ εξγαζίαο θαη πιένλ 
ησλ 40 σξώλ. 

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ’ 
αξηζκ.16/2017 δηαηαγή ηνπ Εηξελνδηθείνπ Υαιαλδξίνπ, 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 
κε αξηζκό κεηξώνπ 844 θαη αξηζκό βηβιίνπ ζπλδηθαιηζηηθώλ 
νξγαλώζεσλ 6390. 

Πανελλήνια Ομοζπονδία Ενώζεων Σηραηιωηικών               Member of 

                                 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.pomens.gr-Facebook ΠΟΜΕΝ 
E-mail: info@pomens.gr 

Αζήλα, 01 Απγνύζηνπ 2019 

http://www.pomens.gr/
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          ε. Έληαμε πξνζσπηθνύ ησλ Ε.Δ ζηα βαξέα θαη Αλζπγηεηλά. 
 

Με ηελ ακνηβαία ππόζρεζε, όηη ζην πξνζερέο δηάζηεκα ζα ππάξμνπλ αλάινγεο 
ζπλαληήζεηο θαη θνηλέο πξσηνβνπιίεο, κε απώηεξν ζθνπό ηελ αλάδεημε ζεκάησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνύ, ε ζπλάληεζε έθιεηζε κε ηνπο 
θαιύηεξνπο νησλνύο. 
 

 
 
 

Γηα ηελ Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία 
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