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Αρ. Πρωτοκ.:37/ 2020 

Μυτιλήνη, 30 Σεπτεμβρίου  2020 
 
 
ΠΡΟΣ  : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.». 

 

ΘΕΜΑ : Αποζημίωση Στρατιωτικού Προσωπικού Λόγω Ανάκλησης Αδειών 
 
ΣΧΕΤ  :  α. Ν.4551/2018 
               β. EΠ WAI/O 10 0939Z ΑΥΓ 20/ΓΕΣ/Β1 
   γ. Φ.845/30/126540/Σ 3235/24 Αυγ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α 
              δ. Φ.845/35/1268828/Σ 3828/25 Σεπ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α 
 
           1. H Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
«Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ», σας μεταφέρει την αγανάκτηση και το αίσθημα αδικίας που 
επικρατεί στα στελέχη  των μονάδων της νήσου για τα όσα αναφέρονται στις 
συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινήσεις του (δ) σχετικού και αφορούν την 
οικονομική αποζημίωση του στρατιωτικού προσωπικού που μετακινήθηκε λόγω 
της ανάκλησης αδειών. 
 
           2. Υπενθυμίζεται σε εκτέλεση του (β) σχετικού, ότι μεγάλος αριθμός 
συναδέλφων μας ενώ βρισκόταν σε καλοκαιρινή άδεια ή είχαν προγραμματίσει τις 
άδειες τους, αναγκάστηκαν ανταποκρινόμενοι πλήρως στην αίσθηση του 
καθήκοντος να επιστρέψουν στη νήσο και να ακυρώσουν τις διακοπές τους, αφού 
όμως είχαν προκαταβάλλει το ανάλογο αντίτιμο για την αγορά των εισιτηρίων τους. 
 
            3. Η ΠΟΜΕΝΣ έγκαιρα με έγγραφο της την 13 Αυγ 2020 ζήτησε από την 
Πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ την αποζημίωση του στρατιωτικού 
προσωπικού που αναγκάστηκε να διακόψει ή να αναβάλει τις διακοπές του 
καταβάλλοντας σε όλους το αντίτιμο των εισιτηρίων τους, προκαλώντας την άμεση 
και θετική ανταπόκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 
 
            4. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ (γ) (2) του Παραρτήματος ‘’Α΄’ 
του (δ) όμοιου, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του αντιτίμου εισιτηρίου 
από την Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ) στο μετακινούμενο για υπηρεσία στρατιωτικό 
προσωπικό (εν προκειμένω στα στελέχη που υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στις 
μονάδες τους λόγω άρσης αδειών) από και προς τα νησιά που υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου, είναι η μη αναγραφή του Μ.Α.Ν. 
στα εκδοθέντα εισιτήρια.  

 

ΈνωσηΣτρατιωτικών Περιφερειακής ΕνότηταςΛέσβου 
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) 
 
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ.’ αριθμ. 28/2019 Διαταγή 

του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο 

αναγνωρισθέντωνΒιβλίων σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με 

αύξοντααριθμό μητρώου 1403 / 2019.  ΑΦΜ. 

996959535Δ.Ο.Υ.Μυτιλήνης. 

Ηλεκτρονικήδιεύθυνση:www.espeeles.grEmail:espeeles@gmail.com 
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            5. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι τα στελέχη που αναγκάστηκαν να 

επιστρέψουν στις μονάδες τους, είχαν λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο 

κανονική άδεια απουσίας και δεν απουσίαζαν για υπηρεσιακούς λόγους και ως εκ 

τούτου προέβησαν στην έκδοση εισιτηρίων με την διαδικασία του Μεταφορικού 

Ισοδύναμου, κάνοντας χρήση του δικαιώματος τους που απορρέει από το (α) 

σχετικό όπως όλοι οι κάτοικοι των Νησιωτικών περιοχών της παραμεθορίου. 

            6. Συνεπώς είναι παράλογο η υπηρεσία να απαιτεί από τους συνάδελφους 

μας και τις οικογένειες τους, που για διάστημα πλέον των 2 μηνών 

ανταποκρίνονται στις έκτακτες συνθήκες, απασχολούμενοι πολύ πέραν του 

ωραρίου εργασίας, Σαββατοκύριακα και αργίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

ανταποκρινόμενοι με σθένος και υπερηφάνεια στο εθνικό κάλεσμα να 

διασφαλίσουν την ακεραιότητα της Πατρίδας, να επωμιστούν οι ίδιοι το κόστος 

της επιφυλακής των Ενόπλων Δυνάμεων, καταβάλλοντας χρήματα από τον 

οικογενειακό τους προϋπολογισμό που δεν τους περισσεύουν,. 

            7. Κατόπιν των παραπάνω η ΕΣΠΕΕΛΕΣ προτείνει όπως η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ προβεί άμεσα στις απαιτούμενες 

ενέργειες προς την Πολιτική – Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ προτείνοντας την 

μη εφαρμογή των παρ (γ) (2) και (ε) του Παραρτήματος ‘’Α΄’ του (δ) όμοιου για τα 

στελέχη των παραμεθορίων νήσων που έκαναν χρήση του Μεταφορικού 

Ισοδύναμου για την έκδοση των εισιτηρίων τους , έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

αποζημίωση τους.  

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 
 

           Πρόεδρος 

 

 

Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος 

            Λγός (ΤΔ) 

Γεν. Γραμματέας 

 

 

Θεόδωρος Κουτσίδης                                 

Τχης (ΑΠΒ) 


