
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
                             Απ. Ππωηοκόλλος: 155/2019 
 
 
 
 

ΠΡΟ: Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν 
Τπνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θ. Ησάλλε Πιαθησηάθε 
Τθππνπξγό  Δζληθήο Άκπλαο θ. Αιθηβηάδε ηεθαλή 
Γεληθό Γξακκαηέα θ. Αληώλην Οηθνλόκνπ 
Γεληθή Γξακκαηέαο Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θα Υξηζηηάλα Καινγήξνπ  
Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ  
Τπνζέζεσλ 

ΔΓΑ/ΓΔΔΘΑ - ΔΓΑ/ΓΔ - ΔΓΑ/ΓΔΝ - ΔΓΑ/ΓΔΑ 
 

ΚΟΙΝ : Γηεπζπληή ηξαηησηηθνύ Γξαθείνπ θ. ΤΔΘΑ - ΤΦΔΘΑ 

              Ννκηθό ύκβνπιν θ. ΤΔΘΑ - ΤΝΑΝΠ - ΤΦΔΘΑ 
              ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 
 

ΘΔΜΑ: Μεηαθνξηθό Ηζνδύλακν – Γηθαίσκα Υξήζεο από ηξαηησηηθνύο. 
 

ΥΔΣ : α. Ν.4551/18 
β. Ν.4606/19 
γ. Έγγξαθν κε Αξηζκό Πξση. 08/24-08-19 ηεο Δ..ΠΔ.Δ.ΛΔ. 

Ν. 

                 
 Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ 

Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, Αξιόηιμοι κ. Γενικοί Γπαμμαηείρ, 
Αξιόηιμοι κ.κ. Απσηγοί, 

 
     1. Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ - Π.ΟΜ.ΔΝ., κε αθνξκή 

ηνπ (γ) ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ηεο Έλσζεο ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ 
(Δ..ΠΔ.Δ.ΛΔ.), γηα άιιε κία θνξά βξίζθεηαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα δηεθδηθεί γηα ηνπο 
ηξαηησηηθνύο, ην απηνλόεην δηθαίσκα ρξήζεο επεξγεηηθώλ κέηξσλ πνπ απνιακβάλνπλ 
άιιεο ζπλαθείο νκάδεο πνιηηώλ. Σα κέηξα απηά απνξξένπλ από ζαθή λνκνζεηηθή 
ξύζκηζε αιιά δπζηπρώο γηα αλεμήγεην ιόγν ή εμαηηίαο ηεο νιηγσξίαο θάπνησλ, δελ 
εθαξκόδνληαη γηα ην πξνζσπηθό ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ (Δ.Γ).  

 
      2. πγθεθξηκέλα, ην Μεηαθνξηθό Ηζνδύλακν  δηθαηνύληαη όινη νη πνιίηεο ησλ 

παξακεζόξησλ λήζσλ όπσο πξνβιέπεη ν (α) ζρεηηθόο λόκνο αιιά θαη νη ζηξαηησηηθνί πνπ 
ππεξεηνύλ ζε απηέο ζύκθσλα κε ηελ πξνζζήθε πνπ επέθεξε ν (β) ζρεηηθόο όκνηνο. Ζ 
ειεθηξνληθή όκσο πιαηθόξκα εγγξαθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε γη απηό ην ζθνπό απνξξίπηεη 
ηηο αηηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ζεσξώληαο ηνπο θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρώλ θαη ζηεξώληαο 
ηνπο ην αλσηέξσ δηθαίσκα. 

 

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 Δνώζεων ηπαηιωηικών               Member of 

                                 Π.ΟΜ.ΔΝ..  

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

Αζήλα, 03 επηεκβξίνπ 2019 

mailto:info@pomens.gr


 

 

Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ 
Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, Αξιόηιμοι κ. Γενικοί Γπαμμαηείρ, 
Αξιόηιμοι κ.κ. Απσηγοί, 

 
      3. Σν έκςπρν δπλακηθό ησλ Δ.Γ. απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο ηεο πνιεκηθήο 

κεραλήο ηεο ρώξαο θαη νθείιεη λα απνιακβάλεη άνθλα ηηο επεξγεηηθέο παξνρέο πνπ 
δηθαηνύηαη πξνζεισκέλν ζην θαζήθνλ ηνπ. Γελ είλαη δπλαηόλ ε νιηγσξία θαη ε αδηαθνξία 
θάπνησλ ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ηηο επηηαγέο ηνπ 
λόκνπ λα απνβαίλνπλ εηο βάξνο ησλ ζπλαδέιθσλ καο, απνζηεξώληαο ηνπο ζεκαληηθέο 
επεξγεηηθέο παξνρέο. Γηα ην ιόγν απηό, δεηνύκε ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθόκελσλ 
Τπνπξγείσλ πξνο εμεύξεζε ιύζεο θαη πξνο απνθαηάζηαζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαηνζύλεο 
θαη ηζνλνκίαο ησλ ζπλαδέιθσλ. 

  
      4. Δηζεγεηήο ζέκαηνο, Σνκεάξρεο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ Αζκρνο (ΔΑ) 

Κπξηάθνο Απγεξηλόο, ηει. 6983515236. 
 
      5. Υεηξηζηήο ζέκαηνο, Αληηπξόεδξνο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ: Δπηζκελαγόο 

(ΣΔ) Νηθόιανο Παλαγησηίδεο, ηει. 6983503377. 

 
 
 

Μεηά ηηκήο 
Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
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