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ΠΡΟΣ: 
 
ΚΟΙΝ : 

Π.ΟΜ.Ε.Ν.Σ. 
 
Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
ΜΜΕ 

  
ΘΕΜΑ: Καταβολή Επιδόματος EUROCONTROL στους Μετεωρολόγους της  

Πολεμικής Αεροπορίας 
 

ΣΧΕΤ : α.   Ν. 4472/2017 
β.   Ν. 4590/2019 
γ.   Ν. 4609/2019 
 

 
1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να προβάλει την άδικη και άνιση 
μεταχείριση που υπόκεινται στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με 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 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.  

 
4. Παρά το προβλεπόμενα  στην ανωτέρω παράγραφο για την είσπραξη 

του  επιδόματος από τους Μετεωρολόγους συναδέλφους μας από την 1-5-2019, 
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δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα η καταβολή του. 
 
5. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τις ενέργειές σας προς επίλυση 

του θέματος. 
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