
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                            Αρ. Πρωτ.: 28/2019 
 

 
ΠΡΟ: Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Δπάγγειν Απνζηνιάθε 
 Τπνπξγό Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θ. Υξήζην πίξηδε 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγό  Δζληθήο Άκπλαο θ. Πάλν Ρήγα 
       Βνπιεπηέο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Δμσηεξηθώλ  

Τπνζέζεσλ 

ΔΓΑ/ ΓΔΔΘΑ - ΔΓΑ/ΓΔ - ΔΓΑ/ΓΔΝ - ΔΓΑ/ΓΔΑ 
 

ΚΟΙΝ : Γηεπζπληή ηξαηησηηθνύ Γξαθείνπ θ. ΤΔΘΑ - ΑΝΤΔΘΑ 

 Ννκηθό ύκβνπιν θ. ΤΔΘΑ - ΑΝΤΔΘΑ 
 ηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 

ΘΔΜΑ: Γσξεάλ κεηαθίλεζε ησλ ηξαηησηηθώλ κε ηα Γεκόζηα Μέζα Μαδηθήο 
Μεηαθνξάο (Μ.Μ.Μ). πλεξγαζία Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο – 
Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 
 

ΥΔΣ : Σν από 11-10-2018 έγγξαθν ηεο ΠΟΜΔΝ κε ζέκα: Διεύζεξε Γηέιεπζε 
ησλ ηξαηησηηθώλ από ηαζκνύο Γηνδίσλ ηεο Πεξηνρήο ηεο Μνλάδαο 
Τπεξέηεζήο ηνπο 
 

 

 Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ 
Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, Αξιόηιμοι κ.κ. Απσηγοί, 
 

1. Αληηπξνζσπεία ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ ηξαηησηηθώλ 
(Π.ΟΜ.ΔΝ..), πξαγκαηνπνίεζε πξόζθαηα επνηθνδνκεηηθή ζπλάληεζε κε ηνλ Γεληθό 
Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θ. Βνύξδα θαη ηελ Γηεπζύληξηα ηνπ 
Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θ. Κακπά. 

  
2. Ζ ζπλάληεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηόπηλ αγαλάθηεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνύ ησλ ζπλαδέιθσλ, ιόγσ ηεο ζηαζηκόηεηαο ησλ δίθαησλ αηηεκάησλ καο 
γηα δσξεάλ κεηαθίλεζε κε ηα δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο, αιιά θαη ηελ ειεύζεξε δηάβαζε 
από ηνπο ζηαζκνύο δηνδίσλ ηεο πεξηνρήο καο θαηά ηελ κεηάβαζε καο, από θαη πξνο ηνλ 
ρώξν εξγαζίαο καο, όπσο απηά (αηηήκαηα), αλαιύζεθαλ θαη αηηηνινγήζεθαλ επαξθώο κε 
ην ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Οκνζπνλδίαο καο 
(https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/455-pomens-eleytheri-dielefsi-stratiotikon-
apo-stathmoys-diodion ).  

 
3.   Καηόπηλ ινηπόλ, ηεο εκθαλήο δηάζεζε από πιεπξάο Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ, γηα ζπλεξγαζία ζηε πξνζπάζεηα εμεύξεζεο ιύζεο, ε ΠΟΜΔΝ πξνηείλεη ηελ 
ζπλεξγαζία ησλ δύν Τπνπξγείσλ κε ζθνπό ην ακνηβαίν όθεινο. 

 
 

Νόκηκα αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ’ 
αξηζκ.16/2017 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ Υαιαλδξίνπ, 
θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ 
κε αξηζκό κεηξώνπ 844 θαη αξηζκό βηβιίνπ ζπλδηθαιηζηηθώλ 
νξγαλώζεσλ 6390. 

Πανελλήνια Ομοζπονδία Δνώζεων ηπαηιωηικών               Member of 

                                 Π.ΟΜ.ΔΝ..  

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.pomens.gr-Facebook ΠΟΜΔΝ 
E-mail: info@pomens.gr 

Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2019 
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 ςγκεκπιμένα πποηείνοςμε: 
 

         α. Σε δσξεάλ κεηαθίλεζε όισλ ησλ ηξαηησηηθώλ κε ηα δεκόζηα Μέζα 
Μαδηθήο Μεηαθνξάο (Μ.Μ.Μ.), κε ηελ επίδεημε ησλ ζηξαηησηηθώλ δειηίσλ ηαπηόηεηαο,  
θαζώο θαη κε ηελ ρνξήγεζε πξνζσπνπνηεκέλεο θάξηα κεηαθίλεζεο (AthenaCard) γηα ηα 
κέζα κεηαθνξάο ηνπ ΟΑΑ θαη θάξηα ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΘ θαη άιισλ Οξγαληζκώλ, 
όπσο αθξηβώο εθαξκόδεηαη γηα ην πξνζσπηθό ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ησλ 
πλνξηαθώλ Φπιάθσλ θαη Δηδηθώλ Φξνπξώλ, ην πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο 
(κόληκνη θαη ππξνζβέζηεο 5εηνπο ππνρξέσζεο) θαη ην έλζηνιν πξνζσπηθό θαη Γνθίκσλ 
ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο. 
 

 β.  Σελ ειεύζεξε δηέιεπζε ησλ ηξαηησηηθώλ από ηνπο ηαζκνύο Γηνδίσλ ησλ 
Ννκώλ Αηησιναθαξλαλίαο, εξξώλ, Καβάιαο (ππό θαηαζθεπή) θαη αιινύ, κέζσ ηεο 
έθδνζεο εηδηθήο εθπησηηθήο θάξηαο, ώζηε λα κελ ρξεώλεηαη ε δηέιεπζε από ηα δηόδηα θαηά 
ηνλ ρξόλν κεηάβαζεο ηνπο πξνο ηηο Μνλάδεο πνπ ππεξεηνύλ θαη ηεο επηζηξνθήο ηνπο 
ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. Λόγσ ηνπ όηη νη ζηαζκνί δηνδίσλ ππάγνληαη ζην ΣΑΗΠΔΓ, ε 
Πνιηηηθή Ζγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, λα αμηνινγήζεη ην ελδερόκελν αλάιεςεο 
ηκήκαηνο (κέξνπο) ηνπ αληηηίκνπ ησλ δηνδίσλ.   

 
 γ.  Σελ παξαρώξεζε κεηά από ζρεηηθή αμηνιόγεζε από ηελ Πνιηηηθή Ζγεζία 

ηνπ ΤΠΔΘΑ, κε εθκεηαιιεπόκελσλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (πρ εγθαηαιειεηκκέλα 
ζηξαηόπεδα) ζην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε - εθκεηάιιεπζή ηνπο 
γηα ζθνπνύο ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπ αλαγθώλ (δεκηνπξγία ακαμνζηαζίσλ θαη 
ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο, ζηάζκεπζε ιεσθνξείσλ θιπ), σο αληηζηαζκηζηηθό όθεινο. 

 
 δ. Σελ αιιεινϋπνζηήξημε ησλ δύν Τπνπξγείσλ ηόζν ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο 

θαη ζπλεθπαηδεύζεσλ πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηαο νδεγνύ, κεραληθώλ θιπ, όζν θαη δηάζεζεο 
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ εμππεξέηεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπο. 

 
Αξιόηιμοι κ.κ. Τποςπγοί, Αξιόηιμοι κ.κ. Βοςλεςηέρ ηηρ Γιαπκούρ Δπιηποπήρ 

Δθνικήρ Άμςναρ και Δξωηεπικών Τποθέζεων, Αξιόηιμοι κ.κ. Απσηγοί, 
 
4. Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο καο, αλαθνπθίδνπλ ηνλ ήδε 

βεβαξπκκέλν νηθνλνκηθό πξνϋπνινγηζκό ησλ ζηξαηησηηθώλ, ελώ ηαπηόρξνλα 
εμνηθνλνκνύλ πόξνπο θαη δπλακηθό θαη γηα ηα δύν Τπνπξγεία. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 
πξνηείλνπκε, ηελ ζύζηαζε νκάδαο εξγαζίαο απνηεινύκελε από πξνζσπηθό πνπ ζα 
νξίζνπλ ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Άκπλαο, Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, πξνζσπηθό ησλ 
Γεληθώλ Δπηηειείσλ θαη εθπξνζώπσλ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ 
ηξαηησηηθώλ (Π.ΟΜ.ΔΝ..), γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ θαηάζεζε νινθιεξσκέλεο 
πξόηαζεο. 

 
5. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αληηπξόεδξνο Μέξηκλαο Πξνζσπηθνύ, Δπηζκελαγόο 

Νηθόιανο Παλαγησηίδεο, ηει. 6983 503377. 

 
 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
 
                Ο                                                                                                     Ο 
        ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                         ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΩΣΑ                                                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟΤ 
       Δπγόο (ΤΓΚ)                                                                                      Λγνο (ΠΕ) 


