
 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ έτος ίδρυσης 2019 Σελίδα 1 

 

 
Αρ. Πρωτοκ.:27  / 2020 

Μυτιλήνη, 20 Αυγούστου  2020 
 
 
ΠΡΟΣ  : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.».             

                                                                                           
ΘΕΜΑ :  Μέριμνα Προσωπικού (Χορήγηση Κανονικών Αδειών) 
 

1.  Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 

«Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ», έγινε αποδέκτρια και σας μεταφέρει, την αγωνία και τον 

προβληματισμό που επικρατεί σε μεγάλο αριθμό στελεχών, τα τέκνα των οποίων 

συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2020 και γνωρίζουν ήδη από την 

βαθμολογία τους ότι θα εισαχθούν σε σχολές τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
   2. Λόγω της συνεχιζόμενης εδώ και δύο (2) εβδομάδες αναστολής των 

κανονικών αδειών αποτέλεσμα της επιφυλακής και καθώς πλησιάζουμε στην 

ημερομηνία όπου θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας πιθανότατα την 

ερχόμενη εβδομάδα οι Βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας, εύλογα γεννάται το 

ερώτημα στα στελέχη, αν θα τους δοθεί η δυνατότητα να μεταβούν ανά την Ελλάδα 

με τα τέκνα τους, για την εξεύρεση Φοιτητικής κατοικίας καθώς όπως γνωρίζεται δεν 

τους δόθηκε η ευκαιρία να το πράξουν νωρίτερα, αλλά και για την κατάθεση 

δικαιολογητικών στις σχολές εισαγωγής όπου απαιτηθεί (ανεξάρτητα της 

ηλεκτρονικής εγγραφής στις σχολές). 

 

  3. Για τους παραπάνω λόγους και για την αποφυγή δυσάρεστων 

καταστάσεων που θα επιφέρουν σύγχυση αλλά και απογοήτευση στα τέκνα των 

στελεχών, τα οποία όλη την χρονιά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες (covid-19) 

έδωσαν τον αγώνα τους για να επιτύχουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα (εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση 

επιφυλακής ) να λάβουν κάτ’ εξαίρεση, τις κανονικές τους άδειες από τις 

δικαιούμενες, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  

 

 

 

 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου 
                                    (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) 
 
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ.’ αριθμ. 28/2019 Διαταγή 

του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, καταχωρημένη στο αναγνωρισθέντων 

Βιβλίων σωματείων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με αύξοντα αριθμό 

μητρώου 1403 / 2019.  ΑΦΜ. 996959535 Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.espeeles.gr   Email:espeeles@gmail.com 
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4. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την μεσολάβηση της Ομοσπονδίας προς την 

Ιεραρχία έτσι ώστε να επιλυθεί άμεσα το σοβαρό αυτό ζήτημα που αφορά τα στελέχη 

και τις οικογένειές τους.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

  
 

              

           Πρόεδρος 

 

 

Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος 

           Λγός (ΤΔ) 

Γεν. Γραμματέας 

 

 

Θεόδωρος Κουτσίδης                                  

Τχης (ΑΠΒ) 


