
 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
                  Αριθμ. Πρωτ. :  173/2021 
 
 
                 

 
          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 – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., 
εκφράζει την απογοήτευση της και σας μεταφέρει το κλίμα έντονης πικρίας που 
επικρατεί στο στρατιωτικό προσωπικό καθώς επαναλαμβάνεται για πολλοστή 
φορά η υπέρμετρη επιβάρυνση των στελεχών, με υπηρεσίες και έργα πλέον των 
προβλεπόμενων, ξένα ως προς το αντικείμενο και την αποστολή των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Συνάδελφοι μας κλήθηκαν να συμμετέχουν σε εργασίες οι οποίες 
εκφεύγουν των καθηκόντων τους προκειμένου να καλύψουν για άλλη μια φορά, τις 
αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού.  

 
2. Με έκπληξη μας διαπιστώσαμε ότι Υπουργός άλλου υπουργείου 

(Προστασίας του Πολίτη), ανακοινώνει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων την 
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έναρξη 24ωρων αμιγώς στρατιωτικών περιπόλων, με στόχο την αποτροπή και 
την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών, αντί του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού  
Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα σε συνέντευξη του την 19 Αυγούστου 2021 που 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα Dnews  
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/352920/xrysoxoidis-stratos-kai-
astynomia-se-24ores-peripolies-opou-yparxei-fovos-gia-fotiesο o υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι: 

«Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή και σε αυτό το πλαίσιο 
ανακοινώνουμε ότι θα πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, συνεχείς 
προγραμματισμένες περιπολίες από την Αστυνομία, το Στρατό και φυσικά το 
Πυροσβεστικό Σώμα, στα περιαστικά άλση, στην ύπαιθρο και στις δασικές 
εκτάσεις, με στόχο την αποτροπή και την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών» 
τονίζοντας ότι όλο το βράδυ θα βρίσκονται σε περιπολία ο στρατός και αστυνομία, 
σε περιοχές όπου είναι επίφοβο να ξεσπάσουν πυρκαγιές, σε όλη τη χώρα με 
μεικτά και αμιγή περίπολα από στελέχη όλων των όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ) και αστυνομικούς, τουλάχιστον για 7 ημέρες ακόμη, σε όλα τα 
επικίνδυνα σημεία, αλλά και όπου κρίνεται από την Πολιτική Προστασία, κάνοντας 
αισθητή την παρουσία τους με φάρους, σειρήνες και κάθε άλλο πρόσφορο 
τρόπο.»  

3.  Έρχεται έτσι να προστεθεί μία ακόμη ‘’αποστολή’’ για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις σε μια προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού να καλύψει τις «αιώνιες» 
εγγενείς  αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών στην εκτέλεση της αποστολής τους. 

4.  Δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά με 
επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τόσο τον  
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όσο και την Πολιτική μας ηγεσία, ότι τα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτελούν ήδη αρκετές υπηρεσίες και εργάζονται πέραν 
του προγράμματος ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης, χωρίς η κυβέρνηση να 
τους έχει ανταμείψει για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα. Την ίδια 
περίοδο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν δείχνει διατεθειμένο να 
ασχοληθεί με τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα που απασχολούν 
καθημερινά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειες τους, 
αντιμετωπίζοντας το υφιστάμενο προσωπικό της, με διαφορετικά κριτήρια από 
αυτά που βλέπουμε να ισχύουν για το προσωπικό άλλων Υπουργείων καθώς: 

                α.  Δεν έχει καταβάλει τις αποζημιώσεις των υπηρεσιών που εκτελούνται 
για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών στον Έβρο από τον 
Ιούλιο του 2020. Έναν και πλέον χρόνο παραμένουν απλήρωτοι κύριε 
Χρυσοχοΐδη, κύριε Παναγιωτόπουλε  και κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, 
οι στρατιωτικοί στον Έβρο για τις υπηρεσίες που εκτελούν. 

      β. Εκκρεμεί η καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στο μόνιμο 
στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και τις επίσημες αργίες για τα έτος 2018. Επίσης μέχρι σήμερα δεν 
έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις των αργιών για το 2021 παρόλο που 
βρισκόμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του έτους. 

                γ. Τέσσερα (4) και πλέον χρόνια μετά από την ψήφιση και εφαρμογή του 
νέου μισθολογίου Ν. 4472/2017, οι στρατιωτικοί αναμένουν ακόμα να εκδοθεί η 
αντίστοιχη ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που να 



καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης Αποζημίωσης της Νυχτερινής Εργασίας, με 
αποτέλεσμα μέχρι σήμερα κανείς συνάδελφος να μην αποζημιώνεται για την 
νυχτερινή του απασχόληση. Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι στα Σώματα 
Ασφαλείας (Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Λιμενικοί), αποζημιώνονται ορθώς 
για την αντίστοιχη εκτέλεση νυχτερινής εργασίας. 

          5.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., ως 
φορέας διασφάλισης και προάσπισης των εργασιακών και οικονομικών 
συμφερόντων των στρατιωτικών, από το Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και σήμερα 
με έγγραφα της έχει επανειλημμένως ενημερώσει την Πολιτική και Στρατιωτική 
ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την: 
 
  α.  Μη καταβολή της Οικονομικής Αποζημίωσης Υπηρεσιών Αργιών από 
το ΓΕΣ των ετών 2018 και 2021(έως σήμερα)  
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1360-2018-2020 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1139-oikonomiki-apozimiosi-ektelesis-
yperision-argion-2018-k-2020 
 
 β. Μη πληρωμή των υπηρεσιών αποτροπής μεταναστευτικών ροών 
(περιπολίες στην Παραμεθόρια περιοχή) στα σύνορα του Έβρου. 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1428-pomens-amesi-pliromi-ton-
peripolion-ton-synadelfon-mas-sta-synora-tou-evrou 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1552-pomens-pliromi-ypiresion-sta-
synora-tou-evrou 
 
 γ. Μη εφαρμογή της διάταξης για την αποζημίωση νυχτερινής 
απασχόλησης 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/78-pomens-zitame-tin-amesi-efarmogi-
apozimiosis-nyxterinis-apasxolisis 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/237-epistoli-pomens-oli-i-alitheia-gia-ti-
nyxterini-apasxolisi 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/525-pomens-sto-fos-to-epidoma-
epixeirisiakis-apasxolisis-kai-nyxterinis-apozimiosis 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/937-pomens-edo-kai-tora-lysi-sti-
nyxterini-apasxolisi-ton-stratiotikon-synexizetai-i-dikastiki-diekdikisi 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1514-pomens-apozimiosi-nyxterinis-
apasxolisis-oi-stratiotikoi-apaitoyn-sevasmo-kai-efarmogi-ton-nomon  
χωρίς να υπάρχει θετική ανταπόκριση από την Πολιτεία και από το ΥΠΕΘΑ. 

6. Παρατηρούμε λοιπόν μια συνεχή αύξηση των υποχρεώσεων των 
στελεχών, σε όλα τα επίπεδα με ταυτόχρονη εμπλοκή σε ενέργειες και 
υποχρεώσεις άλλων εργαζομένων και υπουργείων, σε μια περίοδο κατά την οποία 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καλούνται για άλλη μια φορά: 

                  - Να αντιμετωπίσουν εν μέσω πανδημίας, την προσπάθεια εισβολής 
παράνομων μεταναστευτικών ροών στα σύνορα του Έβρου μετά τα τελευταία 
γεγονότα που είναι σε όλους γνωστά. Επισημαίνουμε εδώ κύριοι Υπουργοί ότι ο 
λόγος πρόσληψης των συνοριοφυλάκων ήταν και είναι η φύλαξη των συνόρων. Οι 
πρώτοι συνοριοφύλακες προσελήφθησαν το μακρινό 1999. Μετά την παρέλευση 
όμως της 5ετιας, το σύνολο τους, με ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, 
τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και απομακρύνθηκαν από εκεί που είναι το 
αντικείμενο και ο λόγος πρόσληψης τους, δηλαδή την φύλαξη των συνόρων. 



Μέχρι πότε θα εξυπηρετούνται οι κυβερνήσεις με τη βολική και ανέξοδη 
λύση του Στρατού και των απλήρωτων Στρατιωτικών; 

                   - Να συνεχίζουν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
του COVID-19 με την διάθεση στρατιωτικών Νοσοκομείων, την συμμετοχή 
υγειονομικού προσωπικού στην εμβολιαστική διαδικασία καθώς και με την 
συμμετοχή Τεχνικού προσωπικού (Οδηγοί ασθενοφόρων).  Επισημαίνεται εδώ ότι 
όπως σας είχαμε γνωρίσει με έγγραφο μας 
https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1149-pomens-ektakti-oikonomiki-
enisxysi-stelexon-enoplon-dynameon-ed-oxi-stin-eksairesi-synadelfon-tis-120-
pea,   για τους συναδέλφους μας Τεχνικούς, το ΓΕΑ δεν έχει αποδώσει μέχρι 
σήμερα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που διατέθηκε σε όλο το προσωπικό 
που συμμετείχε στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μη υλοποιώντας πλήρως την 
υπόσχεση του Πρωθυπουργού της χώρας! 

                   - Να εμπλακούν με αρχική μάλιστα εντολή, του Υφυπουργού Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χαρδαλιά, στους ελέγχους για τον COVID-19 (Κορονοϊό), στα 
σημεία εισόδου της Χώρας (Λιμάνια – Αεροδρόμια), έχοντας την απόλυτη ευθύνη 
για τους ελέγχους που θα γίνονται στα αεροδρόμια, μετά το «άνοιγμα» των 
διεθνών πτήσεων την 1η Ιουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκρινε πως το 
στρατιωτικό προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων που του απόμενε ήταν τέτοιο 
σε αριθμό οπου αρκούσε για να επιφορτιστεί ένα ακόμα έργο. 

                   - Να συμμετέχουν με την διάθεση πολύτιμου προσωπικού και πόρων 
στα Κέντρα Κράτησης και Φιλοξενίας Μεταναστών (Hot Spot) καθώς και στην 
δημιουργία τους σε πολλές των περιπτώσεων, με ότι επιπτώσεις επιφέρει αυτό 
στην αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Επισημαίνεται και εδώ ότι η ΠΟΜΕΝΣ 
με το (α) όμοιο https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/921-pomens-oxi-stis-
diakriseis-apasxolisis-ygeionomikoy-prosopikoy-ton-ed-sta-pro-anaxorisiaka-
kentra-kratisis-allodapon, σας είχε γνωρίσει ότι οι συνάδελφοι μας που 
απασχολούνται στα συγκεκριμένα Κέντρα αντιμετωπίζονται  ως προς την θέσπιση 
μισθολογικών κινήτρων, ως πολίτες Β΄ κατηγορίας. 

                       - Να συνδράμουν στην προστασία των εθνικών δρυμών από την 
απειλή εκδήλωσης πυρκαγιάς, με σκοπό την προστασία κατοικημένων περιοχών 
σε εικοσιτετράωρη βάση με την σύσταση αμιγώς περιπόλων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν περιπολίες επί 24ώρου σε 
δασικές περιοχές χωρίς οπλισμό και φυσικά χωρίς κανόνες εμπλοκής. 
Δηλαδή οι στρατιωτικοί θα περιπολούν στα δάση μόνοι τους, χωρίς την παρουσία 
πυροσβεστών και αστυνομικών. Ουαί και αλίμονο κύριοι Κυβερνώντες, του τι 
μέλλει γενέσθαι σε μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση των συναδέλφων μας με 
πολίτες κατά την διάρκεια αυτών των περιπολιών, πολύ περισσότερο δε με 
πιθανούς επίδοξους εμπρηστές. Πως θα αντιδράσουν οι άοπλοι 
στρατιωτικοί χωρίς να τους δίνεται από τον νόμο η όποια δικαιοδοσία 
ελέγχου και αποτροπής!!!. 

           7. Τα ανωτέρω αποτελούν απαξίωση και υποβάθμιση για τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων διότι η εμπλοκή τους αυτή: 

                   α.  Εκφεύγει της αποστολής τους, καθιστώντας τους για άλλη μια 
φορά, βοηθητικό προσωπικό έτερων Υπουργείων.  



                   β.  Εμπλέκει τους συναδέλφους μας, χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση 
όταν σε παρόμοιες εμπλοκές τα αντίστοιχα στελέχη άλλων Υπουργείων, 
απολαμβάνουν ορθώς πρόσθετες αμοιβές. 

                   γ.  Επιβαρύνει υπέρμετρα το στρατιωτικό προσωπικό σε αντικείμενα 
ξένα με την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. 

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

 8.  Η ευθύνη μας απέναντι στην Κοινωνία αφορά το σύνολο των δομών του 
Κράτους. Η προστασία της αξιοπρέπειας και η απόδοση της τιμής που οφείλουμε 
όλοι μας διαχρονικά στις αιματοβαμμένες Ένοπλες Δυνάμεις, είναι 
αδιαπραγμάτευτη. Ευθύνη μας αποτελεί να προτρέψουμε με τις ενέργειές μας την 
νέα γενιά να επιλέγει την συμμετοχή της στις τάξεις των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ως συνειδητή πράξη και όχι ως επιλογή ανάγκης και μέσο επιβίωσης 
που τείνει να εξελιχθεί στις μέρες μας. Η ικανότητα των ΕΔ να ανταποκρίνονται σε 
κάθε δύσκολη αποστολή που τους ανατίθεται, δεν αποτελεί άλλοθι στην 
χρησιμοποίησή τους σε ανάγκες που αδυνατούν να υλοποιήσουν έτερα 
Υπουργεία. Κάθε τέτοια εμπλοκή στερεί πολύτιμους πόρους από την πολεμική 
μηχανή της χώρας μας και εμποδίζει την ομαλή της λειτουργία.  

 
9.  Οι Στρατιωτικοί δεν ζητούν ελεημοσύνη αλλά απαιτούν τον σεβασμό και 

την εφαρμογή των νόμων για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης και 
ισονομίας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Άλλο το καθήκον και άλλο η 
απλήρωτη εργασία που επιφέρει ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί την εργασία από τα αρμόδια υπουργεία. Ήρθε 
η ώρα να επιβραβεύσετε ως Κράτος, ηθικά και οικονομικά, την συνεχή προσφορά 
των Ενόπλων Δυνάμεων προς την πατρίδα αντιμετωπίζοντας τους, ισότιμα με 
τους άλλους εργαζομένους. 

 
10.  Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της 

ανά την επικράτεια, θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να 
υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας. 
 
           11.  Χειριστές θέματος: 
  Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος 
Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377 

 Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων: Ταγματάρχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος 
Κουτσίδης, τηλέφ. 6944055135 

Μετά τιμής 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
 
 
 
 

     

    Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 
      Γεώργιος Θεοδώρου                     

                 Τχης (ΠΖ) 

      Ο Πρόεδρος  
 

 
   Δημήτριος Ρώτας 

        Ασμχος (ΥΔΚ) 


