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Προς: 

το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 

 

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021 

 

Θέμα: «Διεκδίκηση ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας άρθρου 127 Ν.4472/2017 ετών 2019 και 

2020 – Εξυπηρέτηση ενδιαφερόμενων που δεν ανήκουν σε Ενώσεις της ΠΟΜΕΝΣ». 

 

 

Αναφορικά με την διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης άρθρ. 127 

Ν.4472/2017 των ετών 2019 και 2020, σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά για τα έγγραφα, τη διαδικασία 

και το κόστος της διεκδίκησης με το από 24.2.2021 ενημερωτικό σημείωμά μας.  

Με το παρόν επισημαίνουμε ότι η προνομιακή τιμή των 20€ ανά άτομο αφορά αποκλειστικά σε μέλη 

των α’ βάθμιων Ενώσεων της Ομοσπονδίας σας.  

Ωστόσο, το γραφείο μας μπορεί να εξυπηρετήσει και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να 

συμμετέχει στην εν λόγω διεκδίκηση. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη 

ανέρχεται σε 30€. Τα σχετικά δικαιολογητικά, παραμένουν όπως τα αναφερόμενα στην από 24.2.2021 

ανακοίνωσή μας, και υπενθυμίζεται ότι είναι: 

 

1. ΕΝΤΥΠΟ Α- Στοιχεία Ενάγοντος: συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και υπογράφεται στην 3η 

σελίδα, μετά την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα.  

2. ΕΝΤΥΠΟ Β – Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και 

υπογράφεται εις διπλούν.  

3. ΕΝΤΥΠΟ Γ – Εξουσιοδότηση : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο, υπογράφεται και θεωρείται 

το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.  



4. αίτηση που υποβλήθηκε με την οποία ζητείτο η καταβολή των νυχτερινών και η χορήγηση 

βεβαιώσεων (όπως το υπόδειγμα που χορηγήθηκε με την από 1.9.2020 ενημέρωσή μας) 

5. Βεβαίωση Υπηρεσιών που χορηγήθηκε κατόπιν της ως άνω αίτησης.  

6. ενδεικτική μηνιαία μισθοδοσία του έτους 2020.  

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε μέσω των Ενώσεών Σας με χωριστή επισήμανση (σε 

περίπτωση που αποφασίσουν να διευκολύνουν και μη μέλη τους) είτε απευθείας ατομικά στο γραφείο 

μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ – ΕΛΜΑΛΗΣ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 48, 10558, Αθήνα, 

2ος όροφος, κουδούνι EEPLEGAL 

Υπ’ όψιν κ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 

210.3232324 – 210.3232327 

 

Πριν την αποστολή παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά 

προκειμένου να τους δοθούν τα κατάλληλα στοιχεία για τον τρόπο πληρωμής του ποσού των 30 ευρώ.  

 

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών και η καταβολή των χρημάτων (τριάντα  

ευρώ, 30€) πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2021.  

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, ενημέρωση, συζήτηση. 

  

  

Με τιμή, 

 

Αλκιβιάδης Σ. Ευαγγελάτος 
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