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Αρ. Πρωτοκ.: 26/2019 
Μυτιλήνη, 21 Δεκ  2019 

 
 
ΠΡΟΣ   :    Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 
                                                                                           
ΚΟΙΝ    :   Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ 
                  
ΘΕΜΑ  :    Οικονομική Επιβάρυνση Στελεχών Λόγο Συμμετοχή τους σε 

Διαγωνισμούς Δημοσίου - Δήλωση Πόθεν Έσχες 
 

 ΣΧΕΤ    : α. Ν.3213/2003 

  β. Ν.4571/2018 

  γ.  Φ.800/8/15002/Σ. 1927/23 Απρ 19/98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ  

   

             1. Σύμφωνα με τα (α) και (β) σχετικά που αφορούν την υποβολή δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες), οι πρόεδροι, τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών διαγωνισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, 

υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.pothen.gr 

δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. 

             2. Σε πολλές περιπτώσεις στελέχη της Λέσβου μετά από δγή του 

σχηματισμού καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς σίτισης στo KYT 

ΜΟΡΙΑΣ, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης σε λογιστικά γραφεία καταβάλλοντας οι ίδιοι την αμοιβή καθώς η 

υπηρεσία δεν έχει προβλέψει την αποζημίωση τους. 

             3. Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από συναδέλφους υπό τύπου 

αναφορών για την επιστροφή της καταβαλλόμενης αμοιβής, ενημερώθηκαν με το 

(γ) σχετικό ότι «…η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν προβλέπει χορήγηση οικονομικής 

αποζημίωσης στο προσωπικό για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής 

κατάστασης».  

 4. Η παραπάνω οικονομική επιβάρυνση είναι αδικαιολόγητη και άδικη 

καθώς η υποβολή Πόθεν Έσχες δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους 

στρατιωτικούς, παρά μόνο για τα στελέχη που υποχρεούνται με διαταγή της 

υπηρεσίας να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπως ορίζεται στα (α) και (β) 

 

                                ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (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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σχετικά και ως εκ τούτου πρέπει να προβλεφθεί η αποζημίωση τους για την 

υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες). 

 5. Παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 

(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η οικονομική επιβάρυνση 

των στελεχών να λάβει τέλος και η υπηρεσία να καταβάλει την αμοιβή λογιστή στα 

στελέχη μέσω απαιτούμενης δαπάνης  που θα υποβάλλουν για το σκοπό αυτό ή 

να συνδράμει στην υποβολή του Πόθεν Έσχες το αντίστοιχο Κεντρικό Ταμείο του 

σχηματισμού σε συνεργασία με τα στελέχη που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και 

υποχρεούνται στη υποβολή δήλωσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή σε 

ιδιώτες (λογιστικά γραφεία). 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

               Πρόεδρος                                                                       Γεν. Γραμματέας 
 

   Χαραλαμπέλλης Ευστράτιος                                                 Θεόδωρος Κουτσίδης 
             Υπλγός (ΤΔ)                                                                        Τχης (ΑΠΒ) 
             6984892582                                                                       6944055135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


