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             Αρ. Πρωτοκ.:40/ 2020 
 

Μυτιλήνη, 01 Δεκεμβρίου  2020 
 
 
ΠΡΟΣ  : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.». 

 

ΘΕΜΑ : Μη Καταβολή Αποζημίωσης Υπηρεσιών Αργιών 
 
ΣΧΕΤ  : α.Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ. 2015/ΓΕΕΘΑ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ/Γ3 

             β.Φ.845/33/1199280/Σ.6404/15 ΔΕΚ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α 

             γ.Φ.845/33/1199280/Σ.6404/15 Δεκ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α 

 
1.  Η 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 την μη καταβολή έως και σήμερα της οικονομικής 
αποζημίωση που προβλέπεται με το (α) σχετικό για την εκτέλεση υπηρεσιών τα 
Σάββατα, Κυριακές και τις επίσημες αργίες. 

 
2.  Με το (γ) όμοιο το ΓΕΣ κατέβαλε στα στελέχη την οικονομική αποζημίωση 

για εκτέλεση υπηρεσιών τα Σάββατα, Κυριακές και τις επίσημες αργίες έτους 2019, 
ωστόσο δεν έχει καταβάλει την αντίστοιχη αποζημίωση για τα έτη 2018. Επίσης 
μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις των αργιών για το 2020 
παρόλο που βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του έτους. 

 

3.  Η δυσαρέσκεια των συναδέλφων μας είναι δικαιολογημένη καθώς 
στερούνται θεσμοθετημένων δικαιωμάτων τους όταν μάλιστα γνωρίζουν ότι στα 
στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται 
κανονικά η παραπάνω οικονομική αποζημίωση. 

 

4.  Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της οικονομικής αποζημίωση που 
προβλέπεται με το (α) σχετικό σταμάτησε να καταβάλλεται στο προσωπικό από το 
2018 χωρίς να υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση. 

 

5.  Κατόπιν των παραπάνω η ΕΣΠΕΕΛΕΣ καλεί την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες 
προς την Πολιτική – Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ ώστε να προβούν άμεσα στην 
οικονομική αποζημίωση αναδρομικά από 01/01/2018 όλων των υπηρεσιών που 
έχουν εκτελέσει τα στελέχη Σαββατοκύριακα και αργίες, αποδεικνύοντας στην 

 

   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 
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πράξη την βούληση της για ισότιμη αντιμετώπιση των Ελλήνων Στρατιωτικών με 
τους υπόλοιπους εργαζομένους  

 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 
 

           Πρόεδρος 

 

 

Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος 

            Λγός (ΤΔ) 

Γεν. Γραμματέας 

 

 

Θεόδωρος Κουτσίδης                                 

Τχης (ΑΠΒ) 


