
 
 

 

 

 
 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020  

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον  κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας  

ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση και αμοιβή μελών των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολήθηκαν στο Καρά Τεπέ εν μέσω 

επιφυλακής» 

 

Εν μέσω αυξημένης επιφυλακής 40 ημερών, στελέχη από μονάδες του Στρατού Ξηράς της Λέσβου δούλεψαν όλη τη 

νύχτα και όλο το Σαββατοκύριακο για να στηθούν οι σκηνές και να διαμορφωθεί ο χώρος που θα φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό 

άστεγων προσφύγων από τη Μόρια, στην περιοχή Καρά Τεπέ. Οι στρατιωτικοί αναφέρουν ότι έχουν ήδη καταγράψει 

εκατοντάδες ώρες απλήρωτης εργασίας πολύ πριν κληθούν να εργαστούν στο Καρά Τεπέ λόγω αυξημένης επιφυλακής.  

Επιπλέον αμέσως μετά την έκτακτη απασχόληση τους για το στήσιμο σκηνικού υλικού και στη διαμόρφωση χώρου 

στο Καρά Τεπέ, τους ζητήθηκε με την να εργαστούν τις ημερομηνίες 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020, μέσα στον ήλιο και μέσα 

στη ζέστη για δώδεκα (12) συνεχόμενες ώρες,  στην περιοχή ΠΒ Μαυροβουνίου, για αποστολή η οποία δεν τους εγνώσθη εκ 

των προτέρων και χωρίς να τους διατεθούν τα προβλεπόμενα και κατάλληλα μέσα προστασίας της υγείας, της ασφάλειας τους 

και εν γένει της ζωής τους.  

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ εργαζόταν συνεχόμενα καταγγέλλεται ότι δεν έλαβε τη νόμιμη απαλλαγή 

του (άδεια) ενώ δεν προβλέπεται γι αυτό ούτε έκτακτη αποζημίωση. Επιπλέον, είναι αμφίβολο αν θα τους καταβληθούν τα 

νυκτερινά επιδόματα λόγω γενικότερων ζητημάτων στη δευτερογενή νομοθεσία και μη ύπαρξης πλαφόν, μέγιστου μηνιαίου 

ορίου ωρών νυκτερινής υπηρεσίας, στα χρήματα που προβλέπεται από τη νομοθεσία να καταβάλλονται.  

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

Α) Θα δοθεί ειδική αποζημίωση στο στρατιωτικό προσωπικό  ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης σύμφωνα 

με την παρ. Δ περίπτωση β’ του άρθρου 127 του 4472/17 με πρόβλεψη κατάλληλου μεγάλου πλαφόν ωρών πληρωτέας 

νυχτερινής εργασίας ούτως ώστε να αποπληρωθεί το ακριβές σύνολο των αποδεδειγμένα δεδουλευμένων 

νυχτερινών ωρών;  Εφόσον από τα στοιχεία της "Διαύγειας" αποκαλύπτεται ότι θα δεσμευθεί ο χώρος του Καρά Τεπέ 

επί μακρόν και εφόσον ο χώρος ανήκει στην στρατιωτική διοίκηση θα απασχοληθεί στη δομή προσωπικό του Στρατού 

Ξηράς είτε για εργασίες ή για τη φύλαξη του χώρου? 

Β) Στο Καρά Τεπέ και στη διάρκεια της επιφυλακής εργάστηκε προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων πέραν 

των πέντε ημερών και χωρίς να δοθούν οι απαλλαγές που δικαιούται το προσωπικό τις αμέσως επόμενες μέρες. Γιατί 

δεν μερίμνησε η Διοίκηση των ΕΔ να υπάρξουν εφεδρείες και από μονάδες άλλων περιοχών της χώρας που να 

αποφορτίζουν τις συνεχείς υποχρεώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς της Λέσβου που απασχολήθηκαν στο 

στήσιμο σκηνικού υλικού και στη διαμόρφωση χώρου στο Καρά Τεπέ; Είναι στην πρόθεση του να προβλεφθεί στο 

άμεσο μέλλον ειδική αμοιβή κάθε ημέρα πρόσθετης απασχόλησης μελών των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω έκτακτων 

συνθηκών που δεν επιτρέπουν τη χορήγηση απαλλαγής (αδείας); Συχνά δε στο προσωπικό των Ε.Δ., λόγω της 

ιδιαιτερότητας του έργου και αποστολής του, ανατίθεται η εκτέλεση εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας 

υπηρεσιών, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποζημιώνονται ως υπερωριακή 

απασχόληση, αλλά το στέλεχος απαλλάσσεται κατά κανόνα και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, από 

την υποχρέωση προσέλευσης στην εργασία την επόμενη μέρα ή μία μέρα της τρέχουσας ή προσεχούς εβδομάδας 

από την εκτέλεση υπηρεσίας. Τηρήθηκε το παραπάνω εν μέσω επιφυλακής 40 ημερών για το προσωπικό των 

Ενόπλων Δυνάμεων;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Τσίπρας Γιώργος 
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