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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 
Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Καταβολή Επιδόματος EUROCONTROL στους Μετεωρολόγους της  
Πολεμικής Αεροπορίας 
 

ΣΧΕΤ : α.  Ν. 4472/2017 
β.  Ν. 4590/2019 
γ.  Ν. 4609/2019 
δ.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), 
 

Ν. 

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, 

κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της, για 
την μη εφαρμογή της νομοθεσίας από τους κρατικούς φορείς, σε βάρος των 
συναδέλφων μας Μετεωρολόγων της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες για την ασφαλή διεξαγωγή της Αεροναυτιλίας στο FIR της Ελλάδας. 

 
2. Στην Ευρώπη, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 

“EUROCONTROL” (του οποίου κράτος-μέλος είναι και η Ελλάδα) και έχει ως 
σκοπό την προαγωγή της Ασφάλειας των Πτήσεων και τη βελτίωση της παροχής 
των υπηρεσιών, αποδίδει στους παρόχους των υπηρεσιών αυτών, σε μηνιαία 
βάση, έσοδα που εισπράττει από τα τέλη διεξαγωγής των πτήσεων των πολιτικών 
αεροσκαφών. 

 
 3.  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αποτελεί τον αποκλειστικό 

πάροχο των Υπηρεσιών Μετεωρολογίας (ΜΕΤ) στην Ελλάδα. Για την είσπραξη 
των προαναφερθέντων τελών υφίσταται πρόβλεψη σύστασης ειδικού 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
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λογαριασμού (Άρθρο 79, Ν 4590/2019) για τις ανάγκες της ΕΜΥ, στον οποίο 
πιστώνεται το ποσό που της αντιστοιχεί, από τα τέλη διαδρομής και τερματικής 
περιοχής που αποδίδονται μηνιαίως από το EUROCONTROL. Ως εκ τούτου 
θεωρείται ως πολύ θετική και δίκαιη η προσθήκη του στρατιωτικού προσωπικού 
της Πολεμικής Αεροπορίας, που παρέχει υπηρεσίες Μετεωρολογίας, στην 
προβλεπόμενη αποζημίωση του EUROCONTROL, σύμφωνα με το άρθρου 127 
του Ν.4472/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42, του Ν.4609/2019.  

Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

«… Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας 

μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής 

Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του 

ν. 4427/2016 (Α΄ 188).». 

 
4.  Παρά το προβλεπόμενα  στην ανωτέρω παράγραφο για την είσπραξη 

του  επιδόματος από τους Μετεωρολόγους συναδέλφους μας από την 1-5-2019, 
δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα η καταβολή του. 

  
        Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, θεωρεί 

αδιανόητο να μην εφαρμόζει η πολιτεία τις ήδη θεσμοθετημένες παροχές, 
κατατάσσοντας τους εργαζόμενους των Ενόπλων Δυνάμεων σε πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας. Οι Στρατιωτικοί δεν ζητούν ελεημοσύνη και απαιτούν απλά τον 
σεβασμό και την εφαρμογή των νόμων για την αποκατάσταση του αισθήματος 
δικαιοσύνης και ισονομίας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Ήρθε η ώρα να 
επιβραβεύσουμε ως Κράτος, ηθικά και οικονομικά, την συνεχή προσφορά των 
Ενόπλων Δυνάμεων προς την πατρίδα αντιμετωπίζοντας τους ισότιμα με τους 
άλλους εργαζομένους.  

 
6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377. 
  
 
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γιώργος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 
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