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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. 846  
  Πίνακας Αποδεκτών    Αθήνα, 19 Μαΐου 2020 
 
ΚΟΙΝ :  
 
ΘΕΜΑ : Οδοιπορικά Έξοδα Μετακινούμενου Προσωπικού  
 
ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75, «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού 

του Στρατιωτικού Προσωπικού των ΕΔ») 
   β. Το από 15.5.2020 Δελτίο Τύπου Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
 
  Αξιότιμε κε Αρχηγέ. 
 
  Όπως ήδη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, με το (β) σχετικό, από τη 18η.5.2020 έως και τη 15η.6.2020, ένα από τα μέτρα 
που ελήφθησαν για την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19 στα επι-
βατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές 
είναι η χρήση κάθε καμπίνας από ένα (1) άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια 
(συγγενείς πρώτου βαθμού), οπότε μπορούν να είναι έως 4 άτομα, ή ΑΜΕΑ με τον 
συνοδό τους. 
 
  Από την πρώτη μέρα κιόλας εφαρμογής των ως άνω μέτρων συνάδελφοί μας 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα γραφειοκρατικό και τυπικό κατά την άποψή μας θέμα, 
σημαντικό όμως για αυτούς, για το οποίο πρέπει να δοθεί λύση άμεσα. Συγκεκριμένα, 
συνάδελφοί μας που κλήθηκαν να μεταβούν, για υπηρεσιακούς λόγους, από την 
Κρήτη στον Πειραιά/Αθήνα με υπηρεσιακά οχήματα, ως οδηγοί και συνοδοί αυτών, 
κλήθηκαν να καταβάλλουν αντίτιμο εισιτηρίου (διπλάσιο σχεδόν) που αντιστοιχεί σε 
μονόκλινη καμπίνα και όχι σε τετράκλινη όπως δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, καθόσον η ναυτιλιακή εταιρία, μέσω της οποίας μετακινήθηκαν, δεν μπο-
ρούσε να εκδώσει εισιτήριο τετράκλινης καμπίνας. Οι υπόψη συνάδελφοι με την επι-
στροφή τους και την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται, θα λάβουν το 
χρηματικό ποσό που αναλογεί σε τετράκλινη καμπίνα, γιατί δυστυχώς έτσι προβλέ-
πεται και όχι το πραγματικό ποσό που κατέβαλλαν. 
 
  Γνωρίζοντας ότι το ανωτέρω πρόβλημα δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί και εκτι-
μώντας ότι ενόψει της ευχέρειας που διαθέτει η Υπηρεσία μπορούν να ικανοποιη-
θούν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι παρακαλούμε όπως διερευνήσετε και εξαντλήσετε 
κάθε δυνατότητα καταβολής της διαφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε έναν μετακινούμε-
νο. 
 
  Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για το προσωπικό και την προσπάθειά σας 
να ξεπεραστούν οι όποιες πρωτόγνωρες δυσκολίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πλη-
ροφορία. 
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  Ο κ. ΥΕΘΑ και η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν 
έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την παρέμβασή τους, κα-
θόσον ανάλογο ζήτημα θα προκύψει και με έτερες μετακινήσεις προσωπικού εντός 
του οριζομένου ως άνω διαστήματος (18.5.2020 – 15.6.2020).  
 
  Ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προς τον οποίο κοινο-
ποιείται, ωσαύτως, το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και 
ανάληψη τυχόν δικής του πρωτοβουλίας προκειμένου οι ναυτιλιακές εταιρίες και μόνο 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκδίδουν εισιτήρια που αντιστοιχούν σε τετράκλινη 
καμπίνα, ανεξάρτητα εάν σε αυτή διαμένει ένα (1) στέλεχος των ΕΔ, που μετακινείται 
για υπηρεσιακούς λόγους και όχι για λόγους αναψυχής.   
 
  Οι κ.κ. βουλευτές της βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινο-
ποιείται 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 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
Πίνακας για ενέργεια 
Α/ΓΕΣ 
Πίνακας για πληροφορία 
ΥΕΘΑ  
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υπόψη κου Υπουργού) 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
Βουλευτές της ΒτΕ 
Α/ΓΕΕΘΑ 
ΠΟΕΣ 
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 


