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Έ ν ω ζ η   η ρ α η ι ω η ι κ ώ ν  Π ε ρ ι θ ε ρ ε ι α κ ή ς  Ε ν ό η η η α ς  Ρ ό δ ο σ  ( Ε .  . Π Ε . Ε . Ρ . )  

                                                                                                                           
ΠΡΟ:    Π.ΟΜ.ΕΝ..                                                       Αξ. Πξωη.:314/123Φ.Δ/2019 
                                                                                         Ρόδος,  23 Οκτωβρίοσ 2019 

                                                                           
ΚΟΙΝ :    Μέιε Ε..ΠΕ.Ε.Ρ. 

 
ΘΕΜΑ:   Άδεηα Ενξηαζηηθήο Πεξηόδνπ Υξηζηνπγέλλωλ θαη Πξωηνρξνληάο. 

 
         1. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Έλωζεο ηξαηηωηηθώλ πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο 
Ρόδνπ, πηζηό ζηηο αξρέο ηνπο θαη γηα αθόκα κηα ρξόληα ζέιεη λα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηηο 
δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο θαζηεξωκέλεο 
ενξηαζηηθήο άδεηαο, ζην ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό ηωλ ΕΔ, γηα ηελ πεξίνδν ηωλ 
Υξηζηνπγέλλωλ θαη ηεο Πξωηνρξνληάο.  
 
         2. Η πεξίνδνο εθείλε δπζθνιεύεη θαηά πνιύ ην πξνζωπηθό πνπ ππεξεηεί ζε 
παξακεζόξηεο πεξηνρέο θαη ηδηαηηέξωο ζηα Νεζηά, πνπ πξνζπαζνύλ κε θάζε δπλαηό 
ηξόπν λα βξνπλ ην θζελόηεξν δπλαηό κέζν γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο ώζηε λα 
παξεπξεζνύλ καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 
 
         3. Δπζηπρώο θαη ζπλήζωο ιόγω ηνπ κε έγθαηξνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο 
ζεγθεθξηκέλεο αδείαο, θαζόηη ε έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ ρνξήγεη ηελ άδεηα ηπγράλεη λα 
θαζπζηέξεη,  θαζηζηά πνιύ δύζθνιν ζηελ εμεύξεζε θαη πξνθξάηεζε νηθνλνκηθώλ 
εηζηηεξίωλ κεηά ηηο 10 Ννεκβξίνπ εθάζηνπο έηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη 
πξόβιεκα ζηνλ αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ πξνζωπηθνύ. 
 
         4. Καηόπηλ ηνλ παξαπάλω, παξαθαινύκε όπωο κεξηκλήζεηε γηα ηελ ηπρόλ 
επίζπεπζε ηεο εθδόζεωο ηνπ εγγξάθνπ πνπ ζα ρνξήγεη ηελ εηδηθή ενξηαζηηθή άδεηα, γηα 
ηελ πεξίνδν ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ θαη Πξωηνρξνληάο, πξνθεηκέλνπ ηα πξνζωπηθό λα 
πξνβεί ζηελ έγθαηξε εμεύξεζε θαη έθδνζε νηθνλνκηθώλ εηζηηεξίωλ κε ην κέζν κεηαθίλεζε 
ηνπο. 
 
         5. Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Έλωζεο ηξαηηωηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο 
Ρόδνπ δειώλεη όηη, ζα είλαη πάληα ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε ή 
πιεξνθνξία, κε γλώκνλα ηελ θάζε δπλαηή, θαιή θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία πξνο 
όθεινο ηωλ ζπλαδέιθωλ ηξαηηωηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζηελ Π.Ε. Ρόδνπ 
 

  Με εθηίκεζε 
 

                                                  Για το Διοικητικό σμβούλιο 
                                        Ο                                              Ο 
                                 Πξόεδξνο                            Γελ. Γξακκαηέαο  
   
                       Αληώληνο Καξηζωλάθεο           Νηθόιανο Αληωλόπνπινο 
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ΕΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΡΟΔΟΤ 
(Ε..ΠΕ.Ε.Ρ.) 

 
 Νόκηκα αλαγλωξηζκέλν ωκαηείν κε ηελ ππ΄αξηζκ. 189/2016 δηάηαμε        

 ηνπ Εηξελνδηθείνπ Ρόδνπ, θαηαρωξεκέλν ζηα βηβιία ζωκαηείωλ πνπ   

 ηεξείηαη ζηελ Εθνπζία Δηθαηνδνζία ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ   

 Ρόδνπ, κε αύμνληα αξηζκό 2/12-01-2017. 

 ΑΦΜ                             :  997087740  

 ΔΟΤ                              :  ΡΟΔΟΤ  

 ΕΔΡΑ                            :  ΠΑΡΟΔΟ ΥΕΙΜΑΡΡΑ 41, 85100 ΡΟΔΟ                   

 E-MAIL                          :  ESPEERK@GMAIL.COM  

 ΣΗΛ ΕΠ/ΝΙΑ                : 6951369806, Πξόεδξνο 
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