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ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αθήνα,  05/07/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:   Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

            

ΘΕΜΑ:  « Μη καταβληθείσες οι αποζημιώσεις εκτέλεσης υπηρεσιών τις 

αργίες των στελεχών του Στρατού Ξηράς» 
 

Αξιότιμε Υπουργέ, 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ.2015  

έγγραφο του Γ΄ Κλάδου (Γ3) του ΓΕΕΘΑ, προβλέπεται η καταβολή 

οικονομικής αποζημίωσης του προσωπικού που εκτέλεσαν υπηρεσία κατά 

τα Σάββατα, τις Κυριακές καθώς και κατά τις επίσημες κατά τόπους 

αργίες. 

 

Ωστόσο παρά τις επανειλημμένες επιστολές της Ένωσης Στρατιωτικών 

Ενότητας Ρόδου, στις οποίες έθετε το θέμα και είχε τονίσει την ανάγκη 

καταβολών της εν λόγω αποζημίωσης, αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57/46Φ.ΔΣ/2021 

επιστολή της  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ η καταβολή των 24ώρων υπηρεσιών αργιών του 

προσωπικού δεν έχει υλοποιηθεί για τα έτη του 2018,2020 και τους 

πρώτους μήνες του 2021 (ήτοι έως τον Μάιο 2021). 

 

Πρόκειται για αθέτηση των υποσχέσεων, κατά τις οποίες αναφέρατε ότι η 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ εξέταζε ενίσχυση του προϋπολογισμού του 

ΓΕΣ, προκειμένου να καταβληθούν οι εν λόγω αποζημιώσεις στα στελέχη 

του Στρατού Ξηράς. 

 

Ωστόσο, η άνω καταβολή δεν έλαβε χώρα ποτέ, με αποτέλεσμα τα στελέχη 

που εκτελούσαν 24ωρη υπηρεσία να ξοδεύουν χρήματα από το 
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οικογενειακό τους εισόδημα, όσον αφορά τις μετακινήσεις τους και τα 

τροφεία τους. 

 

Τέλος, ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις δημιουργείται ανισορροπία, 

καθώς η αντίστοιχη αποζημίωση καταβάλλεται κανονικά στα στελέχη της 

Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.  

 

Βάσει των ανωτέρω: 

 

Ερωτώνται οι Υπουργοί: 

1) Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να άρετε αυτή την αδικία 

σε βάρος των στελεχών του Στρατού Ξηράς; 

2) Για ποιο λόγο μετά από πιέσεις κατεβλήθησαν οι αποζημιώσεις του 

2019 και όχι του 2018; 

3) Δύνασθε να ορίσετε δήλες ημερομηνίες, ότε και θα καταβληθούν οι 

εν λόγω αποζημιώσεις στα στελέχη του Στρατού Ξηράς; 

 

                                  Ο ερωτών Βουλευτής 

                                            Αντώνιος Μυλωνάκης 




