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ΠΡΟΣ: 
 
ΚΟΙΝ : 

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

  
ΘΕΜΑ: Προτάσεις επίλυσης Καταβολής Επιδόματος EUROCONTROL στους 

Μετεωρολόγους της Πολεμικής Αεροπορίας 
 

ΣΧΕΤ : α.   Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.15 /22-02-2020 της ΕΣΠΕΑΜ/Θ 
β.   Ν. 4472/2017 
γ.   Ν. 4609/2019 
 

 
1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου της,  επαναφέρει το θέμα 
της μη εφαρμογής μέχρι σήμερα της νομοθεσίας σε βάρος των συναδέλφων μας 
Μετεωρολόγων της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για την 
ασφαλή διεξαγωγή της Αεροναυτιλίας στο FIR της Ελλάδας. 

 
2. Προκειμένου λοιπόν να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία σε βάρος των 

συναδέλφων μας η ΕΣΠΕΑΜ/Θ καταθέτει, προτάσεις για την επίλυση του 
προβλήματος. Συγκεκριμένα προτείνει την εκπόνηση Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, 
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι 
Μετεωρολόγοι (πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό)  και ο τρόπος καταβολής της 
προβλεπόμενης αποζημίωσης του EUROCONTROL, σύμφωνα με το άρθρου 127 
του Ν.4472/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42, του (β) σχετικού.  

 
3. Αναλυτικότερα, προτείνεται: 
 

α. Το ύψος του μερίσματος για τους στρατιωτικούς ειδικότητας 
Μετεωρολόγου, θα πρέπει να είναι ισότιμο με το μέρισμα που θα δοθεί στο πολιτικό 
προσωπικό ειδικότητας Μετεωρολόγου και θα καθορίζεται από την εκπαιδευτική 
βαθμίδα προέλευσης των στρατιωτικών και πάντα κατά αντιστοιχία και με το 
πολιτικό προσωπικό. 

 
β. Οι Στρατιωτικοί Μετεωρολόγοι σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες: 
 

(1)  Ά τάξης Μετεωρολόγος (ειδικότητα ΜΤ), απόφοιτος Σχολής 
Ικάρων ή προερχόμενος από μετάταξη - διαγωνισμό με πτυχίο ΑΕΙ, κατά 
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αντιστοιχία με το πολιτικό προσωπικό ΠΕ –ΜΕΤ (πτυχιούχοι ΑΕΙ).  
 
(2)  Β΄ Τάξης Μετεωρολόγος (ειδικότητα ΥΜΕ), απόφοιτος ΣΥΔ ή 

ΣΜΥΑ ή από ανακατάταξη, κατά αντιστοιχία με το πολιτικό προσωπικό ΤΕ –ΜΕΤ 
(πτυχιούχοι ΤΕΙ ).  

 
(3)  Γ΄ Τάξης Μετεωρολόγος (ειδικότητα ΕΜΕΤ, ΟΜΕΤ, ΑΜΕ), με 

προέλευση από το θεσμό ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ, κατά αντιστοιχία με το πολιτικό 
προσωπικό ΔΕ –ΜΕΤ. 

 
γ. Να καθοριστεί και να καταβάλλεται σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες 

ένα επιπλέον ποσό ως ανταποδοτικότητα, ανάλογα με τον αριθμό και την 
συχνότητα που θα εκτελούν βάρδιες οι στρατιωτικοί,  επ’ ωφελεία της 
Αεροναυτιλίας. 

  
δ. Να καθοριστεί μια επιπλέον κατηγορία με χαμηλότερο συντελεστή 

ανταπόδοσης για τους στρατιωτικούς των λοιπών ειδικοτήτων της Κεντρικής 
υπηρεσίας της ΕΜΥ που όπως καθορίζει ο νόμος θα πρέπει να καταβάλλεται και σε 
αυτούς.  

 
4.  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται αποζημίωση, πλην του 

βασικού μισθού, στο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, 
που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Μ.Υ. και στα Μετεωρολογικά Κλιμάκια 
αυτής, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου 
που υπηρετεί σε Μετεωρολογικούς Σταθμούς και Μετεωρολογικά Κλιμάκια 
Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας για την εκτέλεση του  επιχειρησιακού 
μετεωρολογικού έργου προς όφελος της αεροναυτιλίας. Η εν λόγω αποζημίωση θα 
καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με 
πλήρη και πραγματική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που 
δικαιολογούν την καταβολή. 

 
5. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και τις ενέργειές σας, προς 

επίλυση του θέματος. 
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