
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

πλαδέιθηζζεο θαη πλάδειθνη, 

αο γλσξίδνπκε όηη με ηο άρθρο 65 ηοσ Ν.4587/2018 - ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018 είτε 
παραηαθεί μέτρι ηις 30.6.2019 η προθεζμία για ηην έκδοζη ηοσ Προεδρικού 
Διαηάγμαηος, ην νπνίν ζα θαζόξηδε εθ λένπ ην ύςνο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 
θαηαβνιήο ησλ δαπαλώλ κεηαθίλεζεο εζσηεξηθνύ θαη ηεο απνδεκίσζεο εθπαίδεπζεο ησλ 
ζηειερώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ Αζθαιείαο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 
ππνπαξ. Γ9 ηεο παξ. Γ θεθάιαην Β΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α 94). 

εκεηώλεηε όηη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016 δόζεθε πξνζεζκία κέρξη ηελ 30/6/2017, ελώ 
αθνινύζεζαλ άιιεο δύν παξαηάζεηο πνπ έδηλαλ πξνζεζκία κέρξη ηελ 30/6/2018 θαη κε ην 
άξζξν 65 ηνπ Ν.4554/2018 - ΦΔΚ 130/Α/18-7-2018 είρε δνζεί παξάηαζε κέρξη ηελ 
31.12.2018. 

Απηή ήηαλ ε 4ε θαηά ζεηξά παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Πξνεδξηθνύ 
Γηαηάγκαηνο κε ην πνζό ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο λα παξακέλεη θαζεισκέλν από ηελ 
1-1-2016 ζηα 29,35€ ελώ ησλ ππνινίπσλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη απμεζεί ζηα 40,00€ 
δίλνληαο αξρηθά ηε δπλαηόηεηα παξάηαζεο 9 κελώλ γηα ηελ έθδνζε ΠΓ πνπ ζα αθνξά ζηα 
νδνηπνξηθά ησλ ζηειερώλ ησλ ΔΓ θαη Α. 

Γηαλύνληαο ινηπόλ ην 4 έηνο από ηελ εκέξα εθαξκνγήο ηνπ Νόκνπ πεξί νδνηπνξηθώλ, ηα 
ζηειέρε ησλ ΔΓ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζ΄νιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο πνπ 
κεηαθξάδεηαη ζε ρηιηάδεο εκέξεο εθηόο έδξαο θαη θαηαγξάθνληαο κία αθόκε πεγή 
απώιεηαο εζόδσλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο πξνϋπνινγηζκνύ. 

Καηόπηλ ηνύηνπ ελεκεξώλνπκε όια ηα ζηειέρε, πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί κε Φύιιν Πνξείαο 
από 1 Ηνπιίνπ 2019 θαη κεηά όηη ζα πξέπεη λα απνδεκηώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ηνπ Νόκνπ 4336/2015. 
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Νόκηκα αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ’ 
αξηζκ.16/2017 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ 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.  

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.pomens.gr-Facebook ΠΟΜΔΝ 
E-mail: info@pomens.gr 

Αζήλα, 11 επηεκβξίνπ 2019 
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