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 ΠΡΟ : Π.ΟΜ.ΔΝ..                                                                           Αξ. Πξση.: 99/88Φ.Γ/ 2021 
                                                                                                             Ρόδνο, 21 Οθηωβξίνπ 2021 
  ΚΟΙΝ : Μ.Μ.Δ. 
              Βνπιεπηέο Γσδεθαλήζνπ  

 
 

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
               
 
            Ζ Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρόδνπ είλαη ζηελ 
δπζάξεζηε ζέζε λα αλαδείμεη ην πνιύ ζνβαξό ζέκα απηό ηεο ΜΗ έληαμεο ζηελ Β’ 
κηζζνινγηθή θαηεγνξία ηωλ Μνλίκωλ Αμηωκαηηθώλ πξνέιεπζεο Δ.Μ.Θ., ζηνπο 
νπνίνπο κε ηνλ λόκν 4472/17 δελ πξνβιέθζεθε ε έληαμε ηνπο ζηελ αληίζηνηρε 
κηζζνινγηθή θαηεγνξία ζύκθσλα κε ηνλ βαζκό πνπ ηνπο απνλεκήζεθε κε ηνλ λόκν 
4609/19 . 
 
            Τπελζπκίδεηαη όηη, ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ήδε από ηηο 27 
Ννεκβξίνπ 2020 κε έγγξαθν πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλέιπε ηνπο ιόγνπο 
όπνπ νη πξναρζέληεο βάζεη ηνπ λόκνπ 4609/19 Δ.Μ.Θ. εληάζζνληαη  από ηελ 
ρξνλνινγία πξναγσγήο ηνπο ζηνλ βαζκό ηνπ Αλζππνινραγνύ ζηελ Β’ θαηεγνξία 
ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ λόκνπ 4472/17 αληί ηεο Γ΄ θαηεγνξίαο.  
 
            Γπζηπρώο, κεηά από δύν ρξόληα θαη θαηόπηλ πνιιώλ επηζηνιώλ από ηελ 
Οκνζπνλδία καο (Π.ΟΜ.ΔΝ..) πξνο ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ, ην ζεκαληηθό απηό ζέκα δελ έρεη ιπζεί έσο ηώξα. Να επηζεκάλνπκε 
βέβαηα όηη, νη απαληήζεηο ηνπ Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, 
Τπεύζπλν Μηζζνινγηθήο Πνιηηηθήο θ. θπιαθάθε θαηόπηλ εξσηήζεσλ θαη 
αλαθνξώλ από Βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο αιιά θαη ηηο ζπκπνιίηεπζεο είλαη όηη, 
ηα αηηήκαηα κηζζνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, όπσο θαη ησλ 
ινηπώλ πεξηερόκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Κπβέξλεζεο, εμεηάδνληαη κε βάζε ηελ 
Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο κηζζνύο θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 
Υώξαο, θαηά ηελ θαηάξηηζε πξνπαληόο ηνπ εηήζηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ 
Μεζνπξόζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο.   
 
             Δπίζεο, ε απάληεζε απηή από ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό, Τπεύζπλν 
Μηζζνινγηθήο Πνιηηηθήο θ. θπιαθάθε έρεη δνζεί πνιιάθηο γηα άιια ζέκαηα πνπ 
απαζρνινύλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ έληνλα ην πξνζσπηθό ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ 
όπσο: 

1) Η ΜΗ θαηαβνιή ηεο λπρηεξηλήο νηθνλνκηθήο απνδεκίωζεο βάζεη 
ηνπ Ν. 4472/17 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΔΝΩΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΡΟΓΟΤ 
(Δ..ΠΔ.Δ.Ρ.) 

 
 Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν σκαηείν κε ηελ ππ΄αξηζκ. 189/2016 δηάηαμε        

 ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ρόδνπ, θαηαρσξεκέλν ζηα βηβιία ζσκαηείσλ πνπ   

 ηεξείηαη ζηελ Δθνύζηα Γηθαηνδνζία ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ   

 Ρόδνπ, κε αύμνληα αξηζκό 2/12-01-2017. 

 ΑΦΜ                             :  997087740  

 ΓΟΤ                              :  ΡΟΓΟΤ  

 ΔΓΡΑ                            :  ΚΛΑΤΓΗΟΤ ΠΔΠΔΡ  5Β, 85100 ΡΟΓΟ 

                                          Όπηζζελ ηνπ  ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ.                  

 E-MAIL                          :  ESPEERK@GMAIL.COM 
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2) Η ΜΗ θαηαβνιή ηεο εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο απνδεκίωζεο βάζεη 
ηνπ Ν. 4336/15 

 
3) Η ΜΗ νινθιεξωκελε  θαηαβνιή ηνπ πνζνύ θηνπ βνεζήκαηνο 

ΒΟΔΑ. 
 

4) Η ΜΗ θαηαβνιή νηθνλνκηθήο απνδεκίωζεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζηξαηηωηηθνύ πξνζωπηθνύ ζηελ εθηέιεζε πεξηπόιωλ ζηα 
πιαίζηα ηωλ παξάλνκωλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ. 

 
               Μόιηο πξηλ 3 κέξεο ελεκεξσζήθακε κέζσ δηαδηθηπαθώλ ηζηνζειίδσλ γηα 
ην λέν βαζκνιόγην ησλ ζπλαδέιθσλ καο Αζηπλνκηθώλ πνπ ππεγξάθε από ηνλ 
Τπνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Σάθε Θενδσξηθάθν, ηνλ Τθππνπξγό 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Λεπηέξε Οηθνλόκνπ θαη ηνλ Αλαπιεξωηή Τπνπξγό 
Οηθνλνκηθώλ θ. Θνδωξή θπιαθάθε. Δπίζεο λέν βαζκνιόγην δεκηνπξγήζεθε γηα 
ηνπο ζπλαδέιθνπο καο Ππξνζβέζηεο κε ηνλ Ν. 4662/20. 
 
                Ζ Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρόδνπ θαηαζέηεη ηνλ 
έληνλν πξνβιεκαηηζκό ηεο ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί από ηνλ 
Αλαπιεξωηή Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θ. Θνδωξή θπιαθάθε γηα όια ηα 
παξαπάλσ ζέκαηα πνπ αλαθέξνπκε θαη αθνξνύλ ην πξνζσπηθό ησλ Δλόπισλ 
Γπλάκεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ςεθηζζέλ Ν. 4662/20 (λέν βαζκνιόγην 
Ππξνζβεζηώλ) θαη ην ππνγξάθσλ λέν βαζκνιόγην Αζηπλνκηθώλ. 
 
               ε θακία πεξίπησζε δελ είκαζηε ελαληίνλ ησλ ζπλαδέιθσλ καο ησλ 
σκάησλ Αζθαιείαο, απελαληίαο είκαζηε ραξνύκελνη πνπ θαηάθεξαλ κεηά από 
πνιύ αγώλα λα δηθαησζνύλ. 
 
                Θεσξνύκε όηη, ε Πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζα πξέπεη 
λα ζθύςεη ην θεθάιη θαη ζηα ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ. 
 
                Ζ Έλσζε ηξαηησηηθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρόδνπ παξακέλεη πηζηή 
ζηελ δηάζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ώζηε λα αλαδείμεη θάζε πξόβιεκα θαη αδηθία γηα λα 
πξνβεί ζε θάζε δηεθδίθεζε θαη επίιπζε ππέξ ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ. 
 
                Σν παξόλ έγγξαθν θνηλνπνηείηε ζηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δλώζεσλ 
ηξαηησηηθώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο θαη γηα λα πξνβεί ζηηο όπνηεο ελέξγεηεο 
αλάδεημεο θαη πξνο ελέξγεηεο επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο. 
 
 
 
                                                    Με εθηίκεζε. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
                     
                                                     Ο                                                Ο 

Πξόεδξνο                              Γελ. Γξακκαηέαο 
 

                            Αλησλόπνπινο Νηθόιανο               Κεθαιάο Αλέζηεο 
Δπρηαο (ΠΕ)                                Αλζζηεο (Ο) 

Σει: 6971601974                      Σει: 6977422225 
 


