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Έ ν ω σ η  Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς  Ε ν ό τ η τ α ς  Ρ ό δ ο υ  ( Ε . Σ . Π Ε . Ε . Ρ . )  

 
ΠΡΟΣ:   Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                              Αρ. Πρωτ.:169/59Φ.ΔΣ/2020 
                                                                                                Ρόδος, 22 Απριλίου 2020 
             
    
ΚΟΙΝ.:    Μέλη ΕΣΠΕΕΡ 
               ΔΣ ΕΣΠΕΕΡ 
               Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι 
 

             
ΘΕΜΑ:   Οικονομική Αποζημίωση Εκτέλεσης Υπηρεσιών Αργιών 2018 και 2020. 
 
ΣΧΕΤ.:    α.   Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ 2015/ΓΕΕΘΑ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ/Γ3 
               β.   149/55/19 Μαρ 2019/ΕΣΠΕΕΡ 
               γ.   Ερώτηση Βουλευτή Δωδεκανήσου κ΄ Υφυπουργού κ. Μάνου Κόνσολα    
                     με Αρ. Πρ. 6645/22-03-2019 
               δ.   Απάντηση του τέως ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελου Αποστολάκη με την   
                     Φ.900Α/2054/16539/9 Απριλίου 2019 
               ε.   283/102/02 Σεπ 2019/ΕΣΠΕΕΡ 
               στ. Φ.845/33/1199280/Σ.6404/15 Δεκ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α   
           

            1.  Σας γνωρίζουμε και σύμφωνα με το (α) σχετικό ότι, προβλέπεται η καταβολή 
της οικονομικής αποζημίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτέλεσαν 
υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες και κατά τόπους αργίες, 
στο έτος 2020. 

 

            2.  Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και σύμφωνα με τα (β) 
έως (δ) σχετικά, έχει αναδείξει το παραπάνω θέμα πολλάκις φορές, καθώς το Μόνιμο 
Στρατιωτικό Προσωπικό του Στρατού Ξηράς δεν ελάμβανε αυτή την αποζημίωση για τα 
έτη 2018 και 2019. είδαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την πληρωμή στο Μόνιμο Προσωπικό 
του Στρατού Ξηράς που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το (στ) όμοιο. 

 

            3.  Με το (στ) σχετικό και με ιδιαίτερη ικανοποίηση, είδαμε να καταβάλλεται η 
συγκεκριμένη αποζημίωση στο προσωπικό του ΣΞ για το έτος 2019, ωστόσο, εκκρεμεί η 
καταβολή της αποζημίωσης εκτέλεσης αργιών για το έτος 2018 και η οποία θα έπρεπε 
να είχε διατεθεί, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημερωθεί εάν έχουν γίνει ενέργειες. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.) 

 
 Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 189/2016 διάταξη        

 του Ειρηνοδικείου Ρόδου, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων που   

 τηρείται στην Εκουσία Δικαιοδοσία του Μονομελούς Πρωτοδικείου   

 Ρόδου, με αύξοντα αριθμό 2/12-01-2017. 

 ΑΦΜ                             :  997087740  

 ΔΟΥ                              :  ΡΟΔΟΥ  

 ΕΔΡΑ                            :  ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ  5Β, 85100 ΡΟΔΟΣ 

                                          Όπισθεν του Κτιρίου που στεγάζεται το   

                                          Στρατιωτικό Πρατήριο. 

 SITE                              :  www.espeer.pomens.gr        

 E-MAIL                          :  ESPEERK@GMAIL.COM  

 ΤΗΛ ΕΠ/ΝΙΑΣ                : 6951369806, Πρόεδρος 
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            4.  Επίσης, η παραπάνω αποζημίωση  δεν έχει πραγματοποιηθεί και για τους 
μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο του τρέχοντος έτους (2020) και ούτε και εδώ, έχουμε 
κάποια ενημέρωση για τυχόν ενέργειες από την Στρατιωτική Ηγεσία.  

 

            5. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την καθυστέρηση αυτή και που 
ακριβώς είναι το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα ξεκίνησε ξαφνικά από το 2018 και μετά 
χωρίς να υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσία προς το προσωπικό.  
Ευελπιστούμε να εισακουστούμε στο εν λόγω σοβαρό θέμα και να δοθεί άμεσα λύση 
ώστε, όχι μόνο να λάβουν αναδρομικά από 01/01/2018, αλλά να ξεκινήσει και πάλι η 
καταβολή πληρωμής των υπηρεσιών αργιών, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. 

 

            6. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε, πως τυχόν πληρωμή της παραπάνω 
αποζημίωσης προς το τέλος του χρόνου δεν το θεωρούμε σωστό, ούτε ηθικό για το 
προσωπικό, διότι μπορεί να υπάρξουν πάλι προβλήματα κατά την καταβολή της 
αποζημίωσης αυτής, όπως υπήρχαν και στην καταβολή αποζημίωσης που 
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το (στ) σχετικό, για τον λόγο αυτόν, προτείνουμε η 
καταβολή της αποζημίωσης να γίνετε κάθε μήνα όπως γινόταν  από το 2017 και πριν.  

 

            5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας 
Ρόδου, πιστό στο καθήκον του, αναδεικνύει τα προβλήματα και τις αδικίες που υφίστανται 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και διεκδικεί υπέρ τους, με πάθος και επιμονή, 
έχοντας ως γνώμονα την κάθε δυνατή, καλή και ουσιαστική λύση, υπέρ του συνόλου. 

 

      Με εκτίμηση 
                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                        Ο                                              Ο 
                                 Πρόεδρος                            Γεν. Γραμματέας  
         
                       Αντώνιος Καρτσωνάκης           Νικόλαος Αντωνόπουλος 
                          ΕΠ.ΟΠ Λχιας (Τ.ΠΖ)                   ΕΠ.ΟΠ Λχιας (ΠΖ)                                                                          
                           Τηλ: 6951369806                      Τηλ: 6971601974 


