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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο 
                 Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
 Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 
                 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  

Υποθέσεων 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων 
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 

 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ  
 
ΚΟΙΝ.:      Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ – ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση στις θέσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. 

Σκυλακάκη για τις Οικονομικές Εκκρεμότητες των Στρατιωτικών 
 

ΣΧΕΤ.:       α. Υπ’ αριθμ. πρωτ.129/13-10-2021 αναφορά του Βουλευτή, κ. Γ. 
Καρασμάνης 

β.   Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 96 /13-10-2021 της ΕΣΠΕΕΡ  
γ.   Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 99 / 21-10- 2021 της ΕΣΠΕΕΡ 
δ.   Απάντηση με Αριθμ. Πρωτ. 137060 ΕΞ 2021/ 03-11-21 του Υπουργείου     

Οικονομικών (κ. Σκυλακάκης). 
ε.   Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 161 /05-11-2021 της ΕΣΠΕΑΜ/Θ 

  
 

   
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

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

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

βρίσκεται για άλλη μια φορά στη δυσάρεστη θέση να επανέρχεται 
διαμαρτυρόμενη για την αντιμετώπιση που υφίσταται το σύνολο του 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, από Κυβερνητικούς αξιωματούχους. 
Αποτελεί πάγια τακτική πλέον η χρησιμοποίηση των ΕΔ σε κάθε έκτακτη κατάσταση 
που βιώνει η χώρα, η επιτυχημένη εμπλοκή τους ανεξαρτήτως του κόστους που θα 

          member of Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (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.  
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επωμιστούν, η δημόσια αποθέωση αυτών, τόσο από την Πολιτική όσο και από την 
Στρατιωτική μας ηγεσία για τη δημιουργία εντυπώσεων και τέλος, η σιωπηρή και 
πλήρη απαξίωση του προσωπικού αυτού, η υποβάθμιση του απόηχου των 
υπηρεσιών που έχει παράσχει αλλά δυστυχώς και η στέρηση θεσμοθετημένων 
δικαιωμάτων τους. Απόδειξη αυτού αποτελεί και η πρόσφατη απάντηση του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη [(β) σχετικό], ως 
απάντηση στην Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας 
Δημοκρατίας, κ. Γ. Καρασμάνης με το (α) όμοιο. 

 
2. Ο κ. Υπουργός θεωρώντας μάλλον ότι απευθύνεται σε ιθαγενείς 

τριτοκοσμικής χώρας και περιορισμένης αντίληψης, απέφυγε επιμελώς να 
εστιάσει τις απαντήσεις του επί των ερωτήσεων, και δεν ντράπηκε να αναφέρει ότι η 
«αξία» της νυχτερινής απασχόλησής μας, που η πολιτική μας ηγεσία με την ανοχή 
της αντίστοιχης στρατιωτικής καθόρισε ότι ανέρχεται στο ποσό των  «2,77 €» ανά 
ώρα, είναι συνάρτηση σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που 
προκαλεί η κρίση της πανδημίας COVID-19. 

 
3. Υπενθυμίζουμε στον κύριο Σκυλακάκη ότι ο νόμος ψηφίστηκε το 2017, η 

κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει εκλέχτηκε το 2019 και ότι 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. Αποτέλεσμα αυτού είναι το ότι μέχρι 
σήμερα κανείς συνάδελφος να μην αποζημιώνεται για την νυχτερινή του 
απασχόληση, αλλά για τον κ. Υπουργό μάλλον αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο 
πρόβλημα για να εστιάσει. Η απραξία σας κύριε Υπουργέ σε αυτό το θέμα, 
στερεί πόρους από τις οικογένειες των Ελλήνων Στρατιωτικών αφού δεν τους 
αμείβετε έστω με το ευτελές αυτό ποσό που επέλεξε να τους χορηγήσει η Βουλή 
των Ελλήνων. 

 
4. Επιπρόσθετα, ενώ δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις των 

υπηρεσιών που εκτελούνται για την αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών 
ροών στον Έβρο από τον Ιούλιο του 2020, ο κ. Υπουργός αρκείται στο να μας 
υπενθυμίσει ότι αυτού του είδους οι αποζημιώσεις υπόκεινται στις διατάξεις του 
Π.Δ. 200/1993 (Α΄ 75) και του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) χωρίς ίχνος αναφοράς στον 
τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Οι απλήρωτες περιπολίες που εκτελούνται 
στο επικίνδυνο περιβάλλον της Παρέμβριας περιοχής και που είχαν ως 
αποτέλεσμα και τον πρόσφατο πολύ σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό 
συναδέλφου μας, στο Διδυμότειχο του Έβρου, απαιτούν αντιμετώπιση από 
όλους με περισσότερο σεβασμό και σύνεση.  

Από το 2015 με το άρθρο 11 του ν.4336/2015 καθορίστηκε η αύξηση της 
ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού όλου του Δημοσίου Τομέα και των ΕΔ 
που κινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, από 29,35€ στα 40,00 € ανά 
ημέρα. Παρ' όλα αυτά και ενώ έχει παρέλθει διάστημα 5 ετών, η ημερήσια 
αποζημίωση των μετακινούμενων στελεχών των ΕΔ παραμένει καθηλωμένη στα 
29,35€ ανά ημέρα. 

Για άλλη μια φορά η απραξία σας κύριε Υπουργέ περιορίζει το εισόδημά μας 
και απαξιώνει το λειτούργημά μας.  
 

5. Σχετικά με την μη καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στο μόνιμο 
στρατιωτικό προσωπικό που εκτέλεσε 24ωρη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές 
και τις επίσημες αργίες για το έτος 2018, ενώ παράλληλα δεν έχουν καταβληθεί οι 
αποζημιώσεις των αργιών για το 2021, παρόλο που βρισκόμαστε κοντά στην 



 

 

ολοκλήρωση του έτους, αρκεστήκατε να μας ενημερώσετε ότι δεν υπάρχει 
τέτοια πρόβλεψη στο Ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και θεωρήσατε απόλυτα 
φυσιολογικό να εργαζόμαστε «δωρεάν» κατά τις επίσημες αργίες και μάλιστα 
να αποτελούμε την μοναδική εργασιακή ομάδα Πανελλαδικά που της 
στερείται το αυτονόητο δικαίωμα της αποζημίωσης για το έργο που 
προσφέρει. Αποτελεί περιττό να αναφέρουμε ότι άλλες εργασιακές ομάδες  
αποζημιώνονται πολλαπλάσια για την εργασία τους κατά την περίοδο των 
επίσημων αργιών. 

 
6. Σχετικά με την ερώτηση περί άνισης αντιμετώπιση του στρατιωτικού 

Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με αυτό του Ε.Σ.Υ., παρότι συμμετέχει 
ενεργά στις διαδικασίες αντιμετώπισης του Covid 19, μάλλον θεωρήθηκε από τον κ. 
Υπουργό ότι το ερώτημα αναφερόταν αποκλειστικά στο προσωπικό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 
και 251 ΓΝΑ, διότι μόνο για το προσωπικό αυτών των δύο νοσοκομείων γινόταν 
μνεία επί της απαντήσεώς του, «λησμονώντας» την δημιουργία πτερύγων 
covid-19 σε όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία της Χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων των ΚΙΧΝΕ και την συμμετοχή του υγειονομικού 
προσωπικού τους, την εμπλοκή στους ελέγχους για τον COVID-19 (Κορονοϊό) 
στις Πύλες εισόδου της Χώρας, τη στελέχωση από προσωπικό των ΕΔ των 
μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων της χώρας καθώς και τη συνδρομή μας 
στον εμβολιασμό των κατοίκων σε περισσότερα από 60 νησιά και ιδιαίτερα 
σε νησιά στα οποία δεν υφίστανται Νοσοκομεία ή κέντρα Υγείας. 

 
7. Επίσης επισημαίνουμε ότι είναι άστοχη η απάντησή σας περί δήθεν 

αποζημιώσεις εφημεριών του προσωπικού των Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και 251 ΓΝΑ. Επί λέξει 
αναφέρεται στην απάντησή σας ότι:  

‘’Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/29.04.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1821), για το 
χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 31.05.2021 το προσωπικό του 
Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο 
πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,...’’ 

 
Σας ενημερώνουμε ότι καμία αποζημίωση δεν έχει καταβάλλει μέχρι 

σήμερα κύριε Υπουργέ η Κυβέρνηση σας όπως ψευδώς αναφέρετε στην 
απάντηση σας, στο ως άνω προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, για τη 
συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., καθόσον και αυτό το θέμα 
ναι μεν το ψηφίσατε αλλά στην πράξη δεν το εφαρμόσατε. Για άλλη μια φορά κύριε 
Υπουργέ η απραξία σας συρρικνώνει το εισόδημα του Έλληνα στρατιωτικού 

 
8. Σχετικά με το αίτημά μας για ένταξη του υγειονομικού προσωπικού των 

Στρατιωτικών Νοσοκομείων (νοσηλευτικού προσωπικού, βοηθών νοσηλευτών, 
τραυματιοφορέων και όλου του παραϊατρικού προσωπικού των εργαστηρίων), 
στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος και του επαγγέλματος τους, στην 
κατηγορία των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αρκεστήκατε στο να 
επισημάνετε ότι οι ανωτέρω στερούνται δικαιώματος επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο), 
δεδομένου ότι, ως αμειβόμενοι με ειδικό μισθολόγιο, δεν υπάγονται στις 
μισθολογικές διατάξεις του ν.4354/2015. Για άλλη μια φορά όμως «ξεχάσατε» 
κ. Υπουργέ ότι ενώ τα μισθολόγια είναι διαφορετικά, το ανωτέρω προσωπικό 
εκτίθεται στους ίδιους κινδύνους με ότι αυτοί επιφέρουν στην υγεία τους. 



 

 

Οι εξελίξεις με την επιδημία του COVID-19 (κορωνοϊού), αναδεικνύουν για 
άλλη μια φορά, την ανάγκη για ένταξη του υγειονομικού προσωπικού των 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων (νοσηλευτικού προσωπικού, βοηθών νοσηλευτών, 
τραυματιοφορέων και όλου του παραϊατρικού προσωπικού των εργαστηρίων), 
στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος και του επαγγέλματος τους, στην 
κατηγορία των Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ρύθμιση την οποία 
απολαμβάνει το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού της Ελληνικής κοινωνίας 
πλην των Στρατιωτικών. 

 
9. Στο ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το 

μισθολογικό καθεστώς των Εθελοντών Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4609/2019 
(Α΄ 67) μας αναφέρετε κατά λέξη ότι: 

‘’… εξετάζεται με δεδομένο όμως ότι στη διάρκεια της εφαρμογής της 
δημοσιονομικής ρήτρας γενικής διαφυγής υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη λήψη 
μέτρων που επιβαρύνουν με μόνιμο τρόπο τα δημόσια οικονομικά.’’ 

Για άλλη μια φορά μας εκπλήσσετε δυσάρεστα κύριε Σκυλακάκη. Από 
ποιο ακριβώς καθήκον σας, απορρέει το δικαίωμά σας να καταβάλετε 
μισθούς υπαξιωματικών σε στελέχη που το Ελληνικό Κράτος προήγαγε σε 
Αξιωματικούς και τα οποία αναγνωρίζοντας την τιμή που τους έγινε 
υπηρετούν επάξια την πατρίδα ανταποκρινόμενοι πλήρως στα νέα τους 
καθήκοντα;  

Θα είχατε την ίδια άποψή αν σας προτείναμε να μην αποζημιώνεστε με 
το μισθό του αναπληρωτή Υπουργού αλλά με αυτόν ενός υπαλλήλου του 
Υπουργείου Οικονομικών;  

 
10. Κατανοούμε κ. Υπουργέ ότι βρεθήκατε στη δύσκολη θέση να παραθέσετε 

τα θέματα γενικόλογα στην προσπάθειά σας να αποφύγετε να απαντήσετε σε καίρια 
ερωτήματα που ταλανίζουν τον Έλληνα στρατιωτικό αλλά αυτό δεν επιλύει τα 
προβλήματα, τουναντίον τα μεγεθύνει. Επιπρόσθετα η στάση αυτή δεν σας τιμά και 
δεν αντικατοπτρίζει το έργο που έχετε προσφέρει στον πολιτικό σας βίο και σας 
προτρέπουμε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε παρόμοια θέση να απαντήσετε 
με μεγαλύτερο σεβασμό τόσο στην εργασιακή ομάδα που ονομάζεται Ένοπλες 
Δυνάμεις όσο και στο έργο που παράγουν καθημερινά προσπαθώντας να 
εμπλακούν σε τομείς εκτός αποστολής τους προκειμένου να συνδράμουν σε 
υπηρεσίες που η ανικανότητα κάποιων πολιτικών, τις έχει καταστήσει ανίκανες να 
επιτύχουν την αποστολή τους.  

   
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

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

 
11. Πεπεισμένοι ότι οι «άστοχες» απαντήσεις του κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

αποτελούν μια έντεχνη προσπάθεια αποφυγής επίλυσης των κύριων οικονομικών 
προβλημάτων των στρατιωτικών, σας καλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης στις τάξεις μιας 
εργασιακής ομάδας που έχει αποδείξει την προσφορά της προς την Πατρίδα. 
Η εργασιακή μας αξιοπρέπεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή μας και θα 
συνεχίσουμε να την διεκδικούμε με απαράμιλλο σθένος όπως ακριβώς 
συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή μας ανατίθεται. 



 

 

Οι σχετικές επιστολές της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ) και Περιφερειακής Ενότητας 
Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ), καταδεικνύουν την αγωνία των συναδέλφων μας για την 
εγκατάλειψη την οποία αισθάνονται από την πολιτική μας ηγεσία και την 
Κυβέρνηση συνολικά και ως Ομοσπονδία την καταθέτουμε και σας καλούμε 
να αναλογιστείτε το βάρος της ευθύνης σας. 

Η κατ’ επανάληψη εξαίρεση των στελεχών των ΕΔ, διαψεύδει τις 
αναφερόμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκμηδενίζει την πολύτιμη προσφορά 
μας, μας υποτιμά ως Έλληνες πολίτες και μας απογοητεύει ως Στρατιωτικούς. Σας 
καλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αρθεί η 
άδικη αυτή αντιμετώπισή που εισπράττουμε για ακόμη μία φορά, 
αντιστρέφοντας το έντονο κλίμα δυσαρέσκειας που δημιουργήθηκε στις 
τάξεις μας. 

  
12. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 
  
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
  

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 


