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Αρ. Πρωηοκ.:40/ 2020 
 

Μσηιλήνη, 01 Δεκεμβρίοσ  2020 
 
 
ΠΡΟ  :Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεωλ Σηξαηηωηηθώλ «Π.ΟΜ.ΔΝ.Σ.». 

 

ΘΕΜΑ: Με Καηαβνιή Απνδεκίωζεο Υπεξεζηώλ Αξγηώλ 
 
ΧΕΣ  :α.Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Γεθ. 2015/ΓΔΔΘΑ/Γ' ΚΛΑΓΟΣ/Γ3 

             β.Φ.845/33/1199280/Σ.6404/15 ΓΔΚ 19/ΓΔΣ/ΓΟΙ/4α 

             γ.Φ.845/33/1199280/Σ.6404/15 Γεθ 19/ΓΔΣ/ΓΟΙ/4α 

 
1. Η Έλωζε Σηξαηηωηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λέζβνπ - Δ.Σ.ΠΔ.Δ.ΛΔΣ, 

ζαο κεηαθέξεη ηελ αγαλάθηεζε θαη ην αίζζεκα αδηθίαο πνπ επηθξαηεί ζηα ζηειέρε  
ηωλ κνλάδωλ ηεο λήζνπ, γηαηελ κε θαηαβνιή έωο θαη ζήκεξα ηεο νηθνλνκηθήο 
απνδεκίωζε πνπ πξνβιέπεηαη κε ην (α) ζρεηηθό γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηώλ ηα 
Σάββαηα, Κπξηαθέο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο. 

 
2.  Με ην (γ) όκνην ην ΓΔΣ θαηέβαιε ζηα ζηειέρε ηελ νηθνλνκηθή απνδεκίωζε 

γηα εθηέιεζε ππεξεζηώλ ηα Σάββαηα, Κπξηαθέο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο έηνπο 2019, 
ωζηόζν δελ έρεη θαηαβάιεη ηελ αληίζηνηρε απνδεκίωζε γηα ηα έηε 2018.Δπίζεο 
κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ θαηαβιεζεί νη απνδεκηώζεηο ηωλ αξγηώλ γηα ην 2020 
παξόιν πνπ βξηζθόκαζηε θνληά ζηελ νινθιήξωζε ηνπ έηνπο. 

 

3. Η δπζαξέζθεηα ηωλ ζπλαδέιθωλ καο είλαη δηθαηνινγεκέλε θαζώο 
ζηεξνύληαη ζεζκνζεηεκέλωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο όηαλ κάιηζηα γλωξίδνπλ όηη ζηα 
ζηειέρε ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαηαβάιιεηαη 
θαλνληθά ε παξαπάλω νηθνλνκηθή απνδεκίωζε. 

 

4. Υπελζπκίδεηαη όηη ε θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο απνδεκίωζε πνπ 
πξνβιέπεηαη κε ην (α) ζρεηηθό ζηακάηεζε λα θαηαβάιιεηαη ζην πξνζωπηθό από ην 
2018 ρωξίο λα ππάξμεη θακία επίζεκε ελεκέξωζε. 

 

5. Καηόπηλ ηωλ παξαπάλω ε ΔΣΠΔΔΛΔΣ θαιεί ηελΠαλειιήληα Οκνζπνλδία 
Δλώζεωλ Σηξαηηωηηθώλ - ΠΟΜΔΝΣλα πξνβεί άκεζα ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο 
πξνο ηελ Πνιηηηθή – Σηξαηηωηηθή εγεζία ηνπ ΥΠΔΘΑ ώζηε λα πξνβνύλ άκεζα ζηελ 
νηθνλνκηθή απνδεκίωζε αναδρομικά από 01/01/2018 όιωλ ηωλ ππεξεζηώλ πνπ 

 

Ένωζηηραηιωηικών Περιθερειακής ΕνόηηηαςΛέζβοσ 
(Ε..ΠΕ.Ε.ΛΕ.) 
 
Νόκηκα αλαγλωξηζκέλν ζωκαηείν κε ηελ ππ.’ αξηζκ. 28/2019 Διαηαγή 

ηνπΔηξελνδηθείνπ Μπηηιήλεο, θαηαρωξεκέλε ζην 

αλαγλωξηζζέληωλΒηβιίωλ ζωκαηείωλ ηνπ Πξωηνδηθείνπ Μπηηιήλεο κε 

αύμνληααριθμό 

μηηρώοσ1403/2019.ΑΦΜ.996959535Γ.Ο.Υ.Μπηηιήλεο 

Ηλεκηρονικήδιεύθσνζη:www.espeeles.gr 

Email:espeeles@gmail.com 

 

 

http://www.espeeles.gr/
mailto:espeeles@gmail.com


 

ΕΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΕΒΟΤ έτος ίδρυσης 2019 ελίδα 2 

 

έρνπλ εθηειέζεη ηα ζηειέρε Σαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο, απνδεηθλύνληαο ζηελ 
πξάμε ηελ βνύιεζε ηεο γηα ηζόηηκε αληηκεηώπηζε ηωλ Διιήλωλ Σηξαηηωηηθώλ κε 
ηνπο ππόινηπνπο εξγαδνκέλνπο 

 

 
 

Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο 
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Θεόδωξνο Κνπηζίδεο                                 

Τρεο (ΑΠΒ) 


