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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
                 Υπουργό Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη  
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
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ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
ΘΕΜΑ: Εμπλοκή Στρατιωτικού Προσωπικού στην αποτροπή και αντιμετώπιση  

Πυρκαγιών – Περίπολα Δασοπροστασίας  
ΣΧΕΤ : Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 07/10-05-22 της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.  Ν. 
                 

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

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., εκφράζει 
κατόπιν και σχετικής επιστολής και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής 
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.), την απογοήτευση της και σας 
μεταφέρει το κλίμα έντονης  δυσαρέσκειας και πικρίας που επικρατεί στο στρατιωτικό 
προσωπικό καθώς επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά η επιβάρυνση των στελεχών, 
με υπηρεσίες και έργα πλέον των προβλεπόμενων, ξένα ως προς το αντικείμενο και 
την αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συνάδελφοι μας καλούνται να 
συμμετέχουν σε εργασίες, οι οποίες εκφεύγουν τελείως των καθηκόντων τους, 
προκειμένου να καλύψουν για άλλη μια φορά, τις ανεπάρκειες του κρατικού 
μηχανισμού.  

 
2.  Συγκεκριμένα με σχετική Διαταγή στην οποία περιγράφεται ο βαθμός 

εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση 
πυρκαγιών κατά το θέρος του 2022, οι ΕΔ θα συμβάλλουν με την εκπομπή περιπόλων 
πυρασφάλειας (σε 24ώρη βάση), σε συγκεκριμένους βαθμούς της κλίμακας του Δείκτη 
Επικινδυνότητας (ΔΕ). Οι περιπολίες αυτές θα πραγματοποιούνται χωρίς την 
συμμετοχή του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΥ) ή της Ελληνικής 
Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.  Δηλαδή ανατίθεται 
αποκλειστικά στους Στρατιωτικούς, η αστυνόμευση και η πυρασφάλεια των 
«ευαίσθητων» δασικών περιοχών. Επιπροσθέτως, τα περίπολα πυρασφάλειας 
φέτος θα εκπέμπονται και με χαμηλότερο ΔΕ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με 
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αποτέλεσμα τα εν λόγω περίπολα να αποτελέσουν την καθημερινότητα των Στελεχών, 
απουσιάζοντας από τα καθήκοντα (ειδικότητας – εκπαίδευσης – ασκήσεων – 
συντήρησης)  που τους έχουν ανατεθεί στις διάφορες Υπηρεσίες τους.  
 

3.   Από τα παραπάνω προκύπτουν αβίαστα εύλογα ερωτήματα: 
 
      α.  Μήπως απέσυραν τους συναδέλφους του Πυροσβεστικού Σώματος και 

της ΕΛ.ΑΣ, από τα εν λόγω περίπολα πυρασφάλειας ελλείψει των απαιτούμενων 
πιστώσεων - κονδυλίων για την πληρωμή της εργασίας τους πέραν του ωραρίου;  

 
      β.   Η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει εξασφαλίσει τις 

απαιτούμενες πιστώσεις - κονδύλια για την πληρωμή της εργασίας πέραν του ωραρίου 
του εμπλεκόμενου προσωπικού στα αντίστοιχα περίπολα πυρασφάλειας ή και πάλι οι 
κυβερνώντες θα συνεχίσουν με τη βολική και ανέξοδη λύση του Στρατού και των 
απλήρωτων Στρατιωτικών, εφαρμόζοντας αποικιοκρατική πολιτική; 

 
γ. Η Πολιτική και Στρατιωτική μας ηγεσία, ενδιαφέρεται για την ομαλή 

οικογενειακή ζωή των Ελλήνων Στρατιωτικών, ή τους θεωρεί ως την βολική εφεδρεία 
δια πάσαν ‘’νόσον’’ και πάσαν αδυναμία των κρατικών φορέων;  

 
δ.  Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για την πυρασφάλεια, καλύπτουν 

τις ελάχιστες ανάγκες άνεσης (κλιματισμό κλπ) και παρέχουν την οφειλόμενη οδική 
ασφάλεια (λάστιχα, φρένα, φώτα κλπ) καθόσον τα περισσότερα οχήματα είναι 
τουλάχιστον τριάντα και πλέον χρόνων με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα;     

 
4.   Σήμερα  στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτελούν ήδη πολλές 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 η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν δείχνει 
διατεθειμένη 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 μέχρι σήμερα. Δύο (2) σχεδόν χρόνια παραμένουν απλήρωτοι κύριοι 
Υπουργοί της Κυβέρνησης, οι στρατιωτικοί στον Έβρο για τις υπηρεσίες που 
εκτελούν. 

 
       β.  Εκκρεμεί η καταβολή οικονομικής αποζημίωσης στο μόνιμο στρατιωτικό 

προσωπικό του Σ.Ξ. 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 και τους πρώτους μήνες του 2022.  

 
       γ.  Πέντε (5) χρόνια περίπου 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 για την αντίστοιχη 
εκτέλεση νυχτερινής εργασίας. 



 

 

 
       δ.  Πέντε (5) χρόνια περίπου, μετά από την ψήφιση του νόμου για τις 

υπηρεσιακές μετακινήσεις δεν έχει εφαρμοστεί το ύψος της αποζημίωσης των 
Φύλλων Πορείας για το στρατιωτικό προσωπικό όπως ισχύει για τον υπόλοιπο 
δημόσιο τομέα.   

 
5.  Παρατηρούμε λοιπόν μια συνεχή αύξηση των υποχρεώσεων των στελεχών, 

σε όλα τα επίπεδα με ταυτόχρονη εμπλοκή σε ενέργειες και υποχρεώσεις άλλων 
εργαζομένων και υπουργείων, καθόσον καλούνται  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 στρατιωτικών 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!!!. 
 

6. 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 και Υπηρεσιών.  
                   
β.  Εμπλέκει τους συναδέλφους μας, χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση όταν 

σε παρόμοιες εμπλοκές τα αντίστοιχα στελέχη άλλων Υπουργείων, απολαμβάνουν 
πρόσθετες αμοιβές. 

                    
γ.  Επιβαρύνει υπέρμετρα και συνεχόμενα το στρατιωτικό προσωπικό, με 

ότι αυτό συνεπάγεται, 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, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί 
 
7.  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. 

   
8. Η ικανότητα των ΕΔ να ανταποκρίνονται σε κάθε δύσκολη αποστολή που 

τους ανατίθεται, δεν αποτελεί άλλοθι στην χρησιμοποίησή τους σε ανάγκες που 
αδυνατεί να υλοποιήσει ο κρατικός μηχανισμός. Κάθε τέτοια εμπλοκή στερεί 
πολύτιμους πόρους από την πολεμική μηχανή της χώρας μας και εμποδίζει την 
ομαλή της λειτουργία, ιδιαίτερα με το υπάρχον γεωπολιτικό περιβάλλον που 
βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.  

 



 

 

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. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377. 
 
                                                Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


