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Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :         Αρ. πρωτ. 779  
  Πίνακας Αποδεκτών    Αθήνα, 07 Μαΐου 2020 
 
ΚΟΙΝ :  
 
ΘΕΜΑ : Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση στο Προσωπικό του Κέντρου Επιχειρήσεων 

Πολιτικής Προστασίας 
 
ΣΧΕΤ : α. Η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75 «Μέ-

τρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις.») 

   β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/οικ.16422/06.4.2020 εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

1. Σύμφωνα με τα σχετικά, με τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου και συγκεκριμέ-
να την 9η Απριλίου τρέχοντος έτους, καταβλήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο 
πάσης φύσεως προσωπικό, όπως τούτο αναφέρεται στα σχετικά, μεταξύ των οποίων 
και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.). 

 
2. Ωστόσο, όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί μας, που υπηρετούν στη 

Γ.Γ.Π.Π. και συγκεκριμένα στο 24ωρης λειτουργίας Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτι-
κής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση (ίση προς 
το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού), όπως τούτη προσδιορίστη-
κε από τα σχετικά. 

 
3. Επειδή θεωρούμε ότι προφανώς από παραδρομή δεν έλαβαν την έκτακτη 

οικονομική ενίσχυση οι υπηρετούντες στο Κ.Ε.Π.Π. συνάδελφοί μας, παρακαλούμε 
για την παρέμβασή σας και την εκ των υστέρων καταβολή της στους δικαιούμενους.  

 
4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφο-

ρία . 
 
5. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοι-

νοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
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Πίνακας Αποδεκτών 
Πίνακας για ενέργεια 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (υπόψη Υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοΐδη) 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (υπόψη Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Ν. Χαρδαλιά) 
Γ.Γ.Π.Π./ΓΓ 
Κ.Ε.Π.Π./Δντής 
Πίνακας για πληροφορία 
ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
Α/ΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ 
ΠΟΕΣ 
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 


