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ΘΕΜΑ: Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό των ΕΔ 

 
              Αξιότιμοι κκ Βουλευτές 
 Η Ε.Σ.ΠΕ.Θ δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο της συλλογικής 
έκφρασης των ε.ε στρατιωτικών από το 2012 και αποτελεί πρωτοβάθμιο 
συνδικαλιστικό σωματείο που ανήκει δευτεροβάθμια στην Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ). 
  Δυστυχώς από την ίδρυση του σωματείου μας μέχρι σήμερα 
παρατηρούμε το παράδοξο και παράλογο φαινόμενο, η πολιτεία να θεσπίζει 
νόμους τους οποίους η ίδια δεν εφαρμόζει. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι 
σας παραθέτουμε τις παρακάτω περιπτώσεις περιληπτικά:  
 
 α. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού όλου του 
Δημοσίου Τομέα και των ΕΔ, που όμως ποτέ δεν έφτασε στις ΕΔ. 
 Από το έτος 2015 με το άρθρο 11 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) 
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. Στο άρθρο 15 καθορίζεται ότι μέχρι την έκδοση 
του προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό 
πλαίσιο που καθόριζε τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω 
στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, 
εντός της προθεσμίας των 9 μηνών από την εφαρμογή του νόμου, εφαρμογή 
έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 
 Παρ’ όλα αυτά και ενώ έχει παρέλθει διάστημα 7 ετών, η ημερήσια 
αποζημίωση των μετακινούμενων στελεχών των ΕΔ παραμένει καθηλωμένη στα 
29,35€ ανά ημέρα. 
  
 β. Νυχτερινή Αποζημίωση Στρατιωτικών. Σύμφωνα με το Ν.4472/2017 
(ΦΕΚ Α 74 /19-5-2017) από 01 Ιαν 2017 ισχύει το νέο μισθολόγιο των ΕΔ. Στο 
άρθρο 127 Δβ καθορίζεται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 
που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική 
αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά 
λεπτών (2,77 €) μικτά ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Όμως μέχρι την έκδοση 
της κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίσει το  ανώτατο όριο των ωρών 
νυχτερινής απασχόλησης, τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω 
αποζημίωσης, θα εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης 
επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                
(ΕΣΠΕΘ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 49/16-6-2021 
Διάταξη του Ειρηνοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία 
σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας με αύξοντα αριθμό 55/2012 
Ιστότοπος:  www.espeth.pomens.gr 
Email: espethessalias@yahoo.com 

    Λάρισα, 28 Ιαν 22 



 Δυστυχώς 5 σχεδόν χρόνια μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, ούτε η 
νυχτερινή αποζημίωση καταβάλλεται ούτε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής 
ετοιμότητας μονάδων. Επίσης στο Στρατό Ξηράς από 01 Ιαν 18 σταμάτησε να 
καταβάλλεται αποζημίωση 8,80€ ανά 24ωρη υπηρεσία που εκτελούνταν εντός 
στρατοπέδου σε ημέρα αργίας ή Κυριακή. 
 
 γ. Μισθολογική εξομοίωση με το βαθμό που φέρουν οι Μόνιμοι 
Αξιωματικοί εξ ΟΠΥ/ΕΠΥ/ΕΜΘ. Το ζήτημα των Εθελοντών Μακράς Θητείας έχει 
πολυσυζητηθεί και με πολλές υποσχέσεις. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει 
καμία μεταβολή, κρατώντας τους συναδέλφους του αυτού θεσμού σε ομηρία, 
αγωνία και δημιουργώντας αίσθημα αμφιβολίας και αδικίας εις βάρος τους από την 
Πολιτεία. 
 Υπενθυμίζοντας το ζήτημα αναφέρουμε ότι οι Εθελοντές Μακράς Θητείας 
μονιμοποιήθηκαν από το 2011. Με το Ν.4609/2019 αναβαθμίστηκε ο θεσμός ώστε 
να προάγονται μέχρι το βαθμό του Υπολοχαγού αντί του Ανθυπασπιστή. 
Συγκεκριμένα στα 30 έτη υπηρεσίας προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού 
χωρίς όμως να έχει εναρμονιστεί το βαθμολογικό με το μισθολογικό 
κομμάτι.  
 Από 03/05/2019 που προάχθηκαν τα πρώτα στελέχη μόνιμοι εξ 
ΟΠΥ/ΕΠΥ/ΕΜΘ, ενώ κατέχουν βαθμό Ανθυπολοχαγού, λαμβάνουν αποδοχές 
Ανθυπασπιστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 06/06/2021 ήδη έχουν 
αποστρατευθεί οι πρώτοι της αυτής προέλευσης με βαθμό Υπολοχαγού ενώ 
τους απονεμήθηκε σύνταξη Ανθυπασπιστή!!!! 
 Προς τιμήν του ο κ. ΥΕΘΑ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή των Ελλήνων, 
προτείνοντας την ένταξη στη μισθολογική κατηγορία Β΄ του άρθρου 124 του 
Ν.4472/2017 (Α΄74) μονιμοποιηθέντων στελεχών ΕΜΘ των Ν. 1848/1989 και 
Ν.1583/1985. Μέχρι σήμερα στην κατηγορία Β΄ είναι ενταγμένοι εκτός των 
αποφοίτων ΑΣΣΥ (Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών), οι εξ 
Εθελοντών Ν.445/1974, Εθελοντριών Ν.705/1977, αλλά και Πυροσβέστες και 
Αστυνομικοί εκτός παραγωγικών σχολών. Μέχρι σήμερα καμία εξέλιξη δεν 
υπάρχει επί του θέματος παρά μόνο απαντήσεις του κ. Σκυλακάκη ότι το θέμα 
βρίσκεται υπό διερεύνηση. Για πόσα ακόμη χρόνια;;;;; 
 
 δ. Αναπροσαρμογή των απαιτούμενων εισφορών με ποσοστό 6,67%  
(αντί του 20%) για την αναγνώριση της θεσμοθετημένης πλασματικής 
τριετίας Ν.3865/2010 σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ 
προς το Υπουργείο Εργασίας 
  Το ζήτημα αφορά όλους τους Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, 
Πυροσβέστες και Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-
1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και εφεξής. 
  Με τις διατάξεις του αρ.22 παρ. 4 του ν.3865/2010, ο συντάξιμος 
χρόνος προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από 
τις διατάξεις του αρ. 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να 
συμπληρωθούν τα απαιτούμενα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας. 
  Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 9 του αρ.59 του Π.Δ. 169/2007, 
επιβάλλεται κατόπιν εξαγοράς κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη ποσοστού 
6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους.   
  Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.4387/2016 
(Κατρούγκαλου), από 01-01-2017 ορίζεται η εξαγορά, με μεταβατικά ποσοστά, η 
αναγνώριση της πλασματικής 3ετίας στο 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του 
εργαζομένου (ποσό 18.000€). Ευκολονόητο είναι το απαγορευτικό της εξαγοράς!!! 
  Μέχρι την 31-12-2016 ούτε η Υπηρεσία ενημέρωσε τα στελέχη ούτε 
τους δίδονταν η δυνατότητα από το Νόμο να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και 
να κατοχυρώσουν την εισφορά στο χαμηλό  ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων 
αποδοχών. 



  Την 05 Μαρ 2020 διαβιβάστηκε το έγγραφο Φ.846/9/16570/Σ.4925/05 
Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
   Προτείνεται,  η επαναφορά του ποσοστού σε 6,67% επί των 
συντάξιμων αποδοχών για την εξαγορά της πλασματικής τριετίας του 
Ν.3865/2010, αντί του απαγορευτικού 20% καθώς τα ποσά που απαιτούνται για 
την εξαγορά της πλασματικής τριετίας ανέρχονται στα 17 – 25.000€ δηλαδή 
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ποσά. 
  
 ε. Αποστρατείες ΕΠ.ΟΠ. λόγω κατάληψης ορίου ηλικίας των 50 ετών 
στο βαθμό. 
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες προσλήφθηκαν πρώτη φορά στις ΕΔ το 2002 και 
σήμερα υπηρετούν περίπου 25.000 άτομα.  Αυτοί κατετάγησαν στο Στράτευμα σε 
ηλικίες έως 28 ετών.  Μεγάλο  πρόβλημα δημιουργείτε  στους  συναδέλφους της 
αυτής προέλευσης και  στις οικογένειες τους, λόγω της εφαρμογής αναχρονιστικών 
νόμων (άρθρο 39 ΝΔ 445/1974), που τους εξαναγκάζει σε έξοδο από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις στην ηλικία των 50 ετών!!! 
 Σημειώνεται δε ότι με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία στα 50 έτη στους 
κατέχοντες  βαθμό Αρχιλοχία και αντιστοίχων, χάνεται το δικαίωμα για χιλιάδες 
συναδέλφους που ΚΑΤΕΤΑΓΗΣΑΝ  σε  μεγάλη  ηλικία  δηλ.  26,27,28  ετών  να 
αναγνωρίσουν  τα διπλά χρόνια υπηρέτησης σε Μονάδες Εκστρατείας (κοινώς τη 
μάχιμη  πενταετία) καθώς  προαπαιτούμενο είναι η  συμπλήρωση  25ετους 
πραγματικής παραμονής στην υπηρεσία (όπως προβλέπεται στα  άρθρα  40 και 
41  του  ΠΔ  169/2007). 
 Αποτέλεσμα αυτού είναι να καλούνται οι εν λόγω συνάδελφοι να 
αποστρατευθούν στα 50 έτη τους και με 22 έτη υπηρεσίας - συντάξιμα!!!  
 Πως μπορεί ένας άνθρωπος να τα φέρει βόλτα με μια σύνταξη της τάξης των 
500€, σε μια ηλικία που τα οικογενειακά έξοδα θα είναι στο ζενίθ και που δεν θα 
έχει κάποια εξειδίκευση που να μπορεί να χρησιμοποιήσει στον πολιτικό βίο, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανεργία της χώρας και μάλιστα σε τέτοιες ηλικίες!!!! 
  
 στ. Δεν εφαρμόζεται το 40ωρο στα στελέχη των ΕΔ. 
Με το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) και  την Φ.400/165047/Σ.4722/17-10-
2011/Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄2340), καθιερώθηκε η 40ωρη εβδομαδιαία 
εργασία για τις Ένοπλες Δυνάμεις όπως σε όλο το δημόσιο τομέα. Στα στελέχη 
των ΕΔ χορηγείται μία ημέρα απαλλαγή για κάθε 24ωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης 
εντός στρατοπέδου που εκτελεί, ισοσταθμίζοντας το 1 από τα 3 οχτάωρα 
απασχόλησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται το όριο των 40 ωρών εργασίας 
εβδομαδιαίως κατά 8 ώρες τουλάχιστο. Σε περίπτωση εκτέλεσης υπηρεσίας σε 
αργία η παραβίαση του ορίου εκτοξεύεται στις 16 και εάν στην ίδια εβδομάδα 
εκτελεσθεί 1 υπηρεσία αργίας και 1 καθημερινής τότε η παραβίαση του  ορίου 
φτάνει τις 24 ώρες!!! Φυσικά οι υποχρεώσεις των στελεχών των ΕΔ δεν σταματούν 
στις 24ωρες υπηρεσίες αλλά απασχολούνται και σε αντιπροσωπείες, συμμετοχή 
σε σχέδια ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (φωτιές, πλημμύρες, θεομηνίες κτλ). 
 Όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν τα στελέχη αφαιρώντας τους χρόνο από την 
ανάπαυσή τους αλλά και από αυτόν που διαθέτουν στις υποχρεώσεις των 
οικογενειών τους, χωρίς να αποδίδονται ως ρεπό. 
 
 ζ. Ταυτότητες στα στελέχη των ΕΔ με ταξιδιωτική ισχύ. 
Με το άρθρο 40 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α 67/ 3-5-2019) θεσπίστηκε ότι για το 
μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ  θα εκδίδεται δελτίο ταυτότητας κατάλληλο 
για ταξιδιωτική χρήση, παρόμοιο με αυτό των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι σήμερα 
3 σχεδόν χρόνια μετά, τα στελέχη υποχρεώνονται ακόμη στο κόστος έκδοσης 
διαβατηρίων, σε αντίθεση με κάθε άλλο πολίτη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ταξιδεύει μόνο με την ταυτότητά του. 
 



 η. Πρόβλημα στη χορήγηση του ΒΟΕΑ. 
Με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α ́174) (άρθρα 124-127), καταργήθηκαν 
από 1-1-2017 οι μισθολογικοί βαθμοί και το προσωπικό του Στρατού Ξηράς και 
της ΕΛ.ΑΣ. κατατάσσεται πλέον σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την 
προέλευσή του και τα χρόνια υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μέχρι 
στιγμής πρόβλημα στην απονομή μερίσματος και στην χορήγηση ΒΟΕΑ,  καθόσον  
δεν  έχει προσδιορισθεί μέχρι  σήμερα ο  αριθμός  των  μεριδίων  που αντιστοιχεί 
σε κάθε κλιμάκιο. Το  δε  Δ.Σ.  του  Μετοχικού  Ταμείου  Στρατού  με  το  αριθ.  
11/5 από  26-06-2017 Πρακτικό του ενέκρινε την χορήγηση μόνον προκαταβολής 
έναντι ΒΟΕΑ στα τέκνα των μετόχων του, με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις 
αποδοχές του οποίου λαμβάνει ο γονέας-μέτοχος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  
που  ίσχυαν  μέχρι  την  ψήφιση  του  Ν. 4472/2017. Και  θα  προβεί  στην  
καταβολή  του  υπολοίπου  μετά  την  εναρμόνιση  του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου. Αν και έχουν περάσει 
πάνω από τέσσερα χρόνια ο υπολογισμός του ΒΟΕΑ γίνεται με  το  παλιό  
μισθολόγιο  των  Στελεχών,  με  συνέπεια  να  χορηγείται  ακόμα μόνον 
προκαταβολή. 
 Αξιότιμοι κκ Βουλευτές 
 Τελευταία στα ΜΚΔ κυκλοφορεί το παρακάτω μήνυμα: 
 «-Πυρκαγιές το καλοκαίρι;       Ο Στρατός. 
 -Χιονοθύελλες το χειμώνα;      Ο Στρατός. 
 -Φύλαξη προσφυγικών δομών;     Ο Στρατός. 
 -Απεγκλωβισμοί ανθρώπων κι οχημάτων από την ιδιωτική Αττική Οδό που για 
να μπεις πληρώνεις;     Ο Στρατός. 
 -Πλημμύρες;       Ο Στρατός. 
 -Σεισμοί;        Ο Στρατός. 
 -Μεταναστευτική κρίση;       Ο Στρατός. 
 -Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων;       Ο Στρατός. 
 -Απεργία σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;     Ο Στρατός. 
 -Μπλόκα στους δρόμους από τους αγρότες;         Ο Στρατός. 
 -Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών;     Ο Στρατός. 
 -Πανδημία;       Ο Στρατός 
 Κοινός παρονομαστής όλων των ανωτέρω:  «Χωρίς αμοιβή»!!!!» 
 
 Συμπεραίνουμε ότι τελικά οι κυβερνήσεις στη χώρα μας αλλάζουνε αλλά οι 
τακτικές παραμένουν ίδιες. Η πικρία των στελεχών συνεχώς αυξάνεται αφού κάθε 
φορά και κάτι νέο ανακοινώνεται το οποίο αν έχει δυσμενής επιπτώσεις στα 
στελέχη, εφαρμόζεται αμέσως (περικοπή δώρων, πάγιων μηνιαίων οδοιπορικών 
εξόδων, μειώσεις μισθών κτλ) ενώ αν υπάρξει κάτι ευεργετικό, αυτό παραμένει 
μόνο στα ΦΕΚ και στα χαρτιά. 
 Το ηθικό και η αυταπάρνηση των Ελλήνων Αξιωματικών και 
Υπαξιωματικών των ΕΔ αποδεικνύεται καθημερινά στην εκτέλεση του καθήκοντος 
έστω κι αν πολλές φορές θυσιάζονται και ζωές!!! Απουσιάζει όμως η ηθική και 
υλική υποστήριξη από την πολιτεία. Η πικρία και η δυσαρέσκεια που επικρατεί στα 
στελέχη των ΕΔ, οδηγούν στην απώλεια εμπιστοσύνης και την προσφυγή στη 
δικαιοσύνη για τα αυτονόητα.   
 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
-Ο- 

Πρόεδρος 
 

Χρήστος Καρανάσιος 
Ανθστης (ΤΧ) 
6932220880 

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας 

 
Κωνσταντίνος Γώγος 

Ανθστης (ΤΧ) 
6936843910 

 


