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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 
Η Ομοσπονδία μας εδώ και πέντε έτη διεκδικεί την εφαρμογή του νόμου και την 
καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας, όπως έχει νομοθετηθεί και ισχύει εδώ 
και πολλά έτη για τα Σώματα Ασφαλείας.  
 
Στις αρχές του τρέχοντος έτους 2022, οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις ήρθαν να 
δικαιώσουν πλήρως τις θέσεις μας και να αναγνωρίσουν την υποχρέωση του Ελληνικού 
Δημοσίου να καταβάλει τα νυχτερινά σε χιλιάδες στρατιωτικούς που προσέφυγαν 
δικαστικά.  
 
Με αφορμή τις αποφάσεις αυτές, η ΠΟΜΕΝΣ τόνισε ότι Δημόσιο οφείλει, όχι μόνο να 
καταβάλει τα ποσά που επιδικάσθηκαν, αλλά και να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση 
της ΚΥΑ και να καταβάλει τη νυχτερινή αποζημίωση σε όλους τους στρατιωτικούς, τόσο 
για τα προηγούμενα έτη όσο και για το μέλλον.  
 
Πληροφορούμαστε ότι οι δικαστικές αποφάσεις που κερδήθηκαν μέσα από τη 
διεκδίκηση της ΠΟΜΕΝΣ έχουν αποτελέσει μέσο πίεσης για την έκδοση της 
προβλεπόμενης από το νόμο ΚΥΑ, ώστε να ξεκινήσει η καταβολή των νυχτερινών και 
να μην αναγκάζονται οι συνάδελφοι να προσφεύγουν στα  Δικαστήρια.  
 
Ήδη, με αφορμή τις πρώτες αποφάσεις των Δικαστηρίων, έχει ξεκινήσει σχετική 
αλληλογραφία μεταξύ του ΥΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, για την προώθηση των 
ενεργειών που απαιτούνται για την έκδοση της πολυαναμενώμενης ΚΥΑ. 
 
Η Ομοσπονδία μας δεν μπορεί παρά να χαιρετίσει μια τέτοια εξέλιξη, υπό δύο 
όμως αυστηρές προϋποθέσεις:  

• Οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής των νυχτερινών, καθώς και τυχόν ανώτατο 
όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης, πρέπει να είναι σύμφωνες με την 
νομοθεσία και, σε κάθε περίπτωση, να μην υπολείπονται των αντίστοιχων που 
ισχύουν για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Προκαταβολικά 
επισημαίνουμε ότι ρυθμίσεις που με «δημιουργική λογιστική» πετσοκόβουν 
κυριολεκτικά τη δικαιούμενη αποζημίωση, όπως αυτές που είχαν δει το φως της 
δημοσιότητας προ ετών, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές.  

• Η Πολιτεία οφείλει να καταβάλει τα νυχτερινά στο σύνολο των στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων αναδρομικά από την έναρξη εφαρμογής του νόμου, ήτοι 
από 1.1.2017. Η καθυστέρηση των συναρμόδιων Υπουργείων επί πέντε έτη να 
προβούν στις δέουσες ενέργειες για την έκδοση της ΚΥΑ δεν μπορεί να οδηγεί 
στην αποστέρηση των στελεχών από τις δεδουλευμένες αποδοχές τους. Ούτε 
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είναι νοητό, σε ένα κράτος δικαίου, να εξωθούνται οι πολίτες στην προσφυγή στη 
Δικαιοσύνη για την αυτονόητη εφαρμογή του νόμου. 
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