
 

 

 
                                                                                                                                                               
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πληροφορούμαστε ότι η αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει η καταργηθείσα 
ΠΟΕΣ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ζήτημα των νυχτερινών 
αναβάλλεται, για πολλοστή φορά, για τις 2 Νοεμβρίου 2020.  
 
Προβληματιζόμαστε για ποιο λόγο η νεοσυσταθείσα ΠΟΕΣ έβγαλε τις 
προηγούμενες ημέρες διθυραμβική ανακοίνωση για να ενημερώσει για τη 
σημερινή δικάσιμο, ενώ κατά πάσα πιθανότητα γνώριζε ήδη για την επικείμενη 
αναβολή, και στη συνέχεια νέα ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει την αναβολή.  
 

Η Ομοσπονδία μας δικαιώνεται για ακόμη μια φορά για την επιλογή της να 
προτείνει την διεκδίκηση, μέσω αγωγών για την διετία 2017-2018, των 
σχετικών αξιώσεων των στρατιωτικών, ώστε να μην παραγραφεί ούτε μια 
ώρα απλήρωτης νυχτερινής εργασίας.  
 
Στην τακτική αυτή "προσχώρησε" εντελώς πρόσφατα και η ΠΟΕΣ, παρά τις 
αρχικές της συμβουλές για μη άσκηση αγωγών. Είναι δυστυχώς γνωστές οι 
καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης στη Χώρα μας, και αυτό είναι ένα 
δεδομένο που λάβαμε εγκαίρως υπόψη ώστε να προτείνουμε την άμεση 
διεκδίκηση. 
 
 Όποιος, ακούγοντας τις αρχικές ανακοινώσεις της ΠΟΕΣ, ανέμενε την έκδοση 
απόφασης από το ΣτΕ, θα πρέπει δυστυχώς να αναμείνει για αρκετό ακόμη 
χρόνο, βλέποντας εν τω μεταξύ τις αξιώσεις του να παραγράφονται.  
 
Γι αυτό από την πρώτη στιγμή η Ομοσπονδία μας διασφάλισε τη 
δυνατότητα ατομικής διεκδίκησης για τον κάθε στρατιωτικό για την διετία 
2017-2018, με ομαδικές αγωγές σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος παρά την 
πολυπλοκότητα της διεκδίκησης. https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-
typou/590-diekdikiseis-pomens-ypeythyna-kai-katanoita-me-imerominies-kai-
apodeikseis 
 

Υπενθυμίζουμε ότι στα τέλη του 2020 "κλείνει" η δεύτερη διετία από την εφαρμογή 
του νέου μισθολογίου και την μη ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης περί 
καταβολή νυχτερινής αποζημίωσης.  
 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                 Member of 

                                 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  

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. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr - Facebook ΠΟΜΕΝΣ  

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2020 
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Συνεπώς, τα μέλη μας θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την άσκηση 
νέων αγωγών, ώστε να καλυφθεί και η δεύτερη αυτή διετία 1.1.2019-
31.12.2020, αφού όπως είναι προφανές είναι απίθανο να έχει εκδοθεί μέχρι 
τότε απόφαση του ανωτάτου Δικαστηρίου. Σχετική ανακοίνωση και αναλυτικές 
οδηγίες θα δοθούν στον οικείο χρόνο.  
 

Διεκδικούμε μεθοδικά, με αποτελεσματικότητα και όχι με παλινδρομήσεις 
και ευκαιριακά πυροτεχνήματα.  

                                            
 

 
Μετά τιμής 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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