
 

 

 

 

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  –  έτος ίδρυσης 2016  

  
ΠΡΟΣ  :                 Κιλκίς, 04 Μαρτίου 2022 

               Αρ.Πρωτ.: 04/2022 
    Πίνακας Αποδεκτών 
        
ΚΟΙΝ   : 

  
ΘΕΜΑ : Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού (Απαλλαγές του στρατιωτικού 

προσωπικού μετά από την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτερεύσεως). 
 
ΣΧΕΤ :   Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139/3- 6-
2011), 
 

    1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ως νόμιμος 
θεσμικός  εκπρόσωπος του προσωπικού που υπηρετεί στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κιλκίς, επιθυμεί με το παρόν έγγραφο να αναδείξει, την μη χορήγηση των 
προβλεπόμενων απαλλαγών, που έχουν νομοθετηθεί με το σχετικό, στο 
προσωπικό της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας.  
 
    2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό έχει νομοθετηθεί ότι: «Οι 
στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως, τις καθημερινές 
δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την 
ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες 
δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας». 
Δυστυχώς μας έχει μεταφερθεί από στελέχη, μέλη της Ένωσης, ότι οι Διοικήσεις 
δεν χορηγούν την νομοθετημένη απαλλαγή μετά από υπηρεσία, λόγω 
δραστηριοτήτων του Σχηματισμού. 

 
    3. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η ανωτέρω διάταξη, αποκλείει 
δυνητική ρήτρα υπέρ των Διοικήσεων και άρα εκ προοιμίου τις υποχρεώνει στο 
ακριβές λεκτικό του νόμου, ήτοι την χορήγηση της απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 
 

   4. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, τηρώντας το 
ρόλο της ως Πρωτοβάθμιο Όργανο Εκπροσώπησης, σεβόμενη την ανιδιοτελή 
προσφορά των στελεχών προς την πατρίδα και την τοπική κοινωνία, καθώς και το 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού του προσωπικού, το οποίο αναμφισβήτητα 
αποτελεί το θεμέλιο της στρατιωτικής ισχύος και κατ’ επέκταση της αποτρεπτικής 
ικανότητας της χώρας, θα συνεχίσει να αναδεικνύει οποιαδήποτε παραβίαση των 
εργασιακών δικαιωμάτων του, καθώς και τη μη τήρηση της αρχής της νομιμότητας 
από τις Διοικήσεις, με σκοπό τα στελέχη να μπορούν να επιτελούν απερίσπαστα 
και στο ακέραιο την αποστολή τους προς την Πατρίδα. 
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   5. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, επιθυμεί να 
αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο, καθώς και έναν επιπλέον δίαυλο επικοινωνίας, 
μεταξύ του προσωπικού και των Διοικήσεων, μεταφέροντας την εργασιακή 
καθημερινότητα των στελεχών, ώστε μέσω αγαστής συνεργασίας της Ένωσης και 
της Ιεραρχίας, να επιλύονται τα θέματα που απασχολούν τα στελέχη, όπου αυτό 
είναι εφικτό βάση αρμοδιοτήτων, από την Διοίκηση του Σχηματισμού. 
 
   6. Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Κιλκίς, στον οποίο κοινοποιείται το 
παρόν έγγραφο, παρακαλείται για την ενημέρωση του, καθώς και κατά την κρίση 
του ενέργειες, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του. 
 
   7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην 

οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για ενέργειες αρμοδιότητας της. 
 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 

                 -Ο-           -Ο- 
           Πρόεδρος         Γενικός Γραμματέας 
 
Νικόλαος Ζησόπουλος      Νικόλαος Χ΄΄Γεωργίου
 Τχης (ΠΖ)       Τχης (ΠΖ) 
         6975611221                         6989990594  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
Α.Δ.Φ Κιλκίς 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 

  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ 


