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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

«ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

Κατατέθηκε σήμερα Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-
Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, 
με τίτλο «Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης», προς τον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, προκειμένου να διαλευκανθεί το σοβαρό αυτό 
ζήτημα -το θολό τοπίο που έχουν δημιουργήσει οι δύο Υπουργοί-, να δοθεί σχετική 
λύση και να αποζημιωθεί επιτέλους το προσωπικό των ΕΔ για τη νυχτερινή 
απασχόλησή του. 

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι,  

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1472/16-2-22 αναφοράς μας, απαντήσατε, μεταξύ άλλων, 
ότι «… το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) εκπόνησε σχέδιο Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 127 του ν.4472/2017 ( 
Α' 74), το οποίο διαβίβασε στο ΥΠΟΙΚ για τον καθορισμό των ωρών νυχτερινής 
απασχόλησης. Το εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ δεν έγινε αποδεκτό από το ΥΠΟΙΚ, λόγω της 
μη επάρκειας των απαιτούμενων πιστώσεων, θέση η οποία πηγάζει από την 
υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του κρατικού προϋπολογισμού και που 
επιβλήθηκε λόγω των έκτακτων υγειονομικών και οικονομικών καταστάσεων και 
των συνακόλουθων δημοσιονομικών αναγκών.»  

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 5271/18-5-22 Ερώτησης και ΑΚΕ του Κινήματός μας, 
απαντήσατε, μεταξύ άλλων, ότι «… και επαναδιαβίβασε, υπογεγραμμένο από την 
πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, σχέδιο ΚΥΑ προκειμένου να συνυπογραφεί από τον 
αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.» Επ’ αυτού, όμως, κατά τη συζήτηση σχετικής 
επίκαιρης ερώτησης με το ίδιο θέμα, ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Σκυλακάκης, 
δήλωσε ότι ουδέποτε ο σημερινός ΥΕΘΑ συνέταξε και απέστειλε ΚΥΑ για το εν λόγω 
ζήτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ η ΚΥΑ που προφασιζόταν τόσον καιρό ότι 
είχε αποσταλεί ήταν αυτή της προηγούμενης κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την οποία 
η τότε αξιωματική αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση της ΝΔ είχε χαρακτηρίσει ως 
«ψίχουλα».  

Στην ίδια, υπ’ αριθμ. 5271/18-5-22, ερώτηση και ΑΚΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι «… η προκαλούμενη δαπάνη θα πρέπει 
να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής, …»  

Δεδομένου ότι, αν και με τις σχετικές διατάξεις του ν.4472/17 προβλέφθηκε η 
καταβολή ειδικής αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση των στελεχών των ΕΔ, 
στην πράξη δεν ισχύει διότι δεν έχει υλοποιηθεί μέσω κάποιας κανονιστικής 
απόφασης, η οποία εκκρεμεί από την ψήφιση του νόμου αυτού και με την 
προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και με τη σημερινή της ΝΔ. Ως 
αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης. 

Δεδομένου ότι, το προσωπικό των ΕΔ αισθάνεται αδικημένο, αφού έχει ήδη 
καταργηθεί προς αυτά η καταβολή του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας και 
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επίσης εκκρεμεί από την ψήφιση του ν.4472/17 η αποζημίωση νυχτερινής 
απασχόλησης. 

Δεδομένου ότι, ο σχετικός νόμος δεν εφαρμόζεται, ενώ κρίνεται παράνομη και 
άδικη η αντιμετώπιση των στρατιωτικών από την πολιτεία, οι στρατιωτικοί 
αναγκάζονται να προσφεύγουν στα δικαστήρια για όσα ξεκάθαρα δικαιούνται. 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

1. Tι ισχύει τελικά; Επιτέλους, θα αναλάβετε πρωτοβουλία προκειμένου να 
προχωρήσει η ΚΥΑ και να καταβληθεί στα στελέχη των ΕΔ η οφειλόμενη για 5ο 
χρόνο αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, σύμφωνα με το ν.4472/17 που η ίδια η 
πολιτεία έχει θεσμοθετήσει; 

2. Ποιο είναι το κόστος που απορρέει από την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 127 του ν.4472/17; 

3. Γιατί δεν έχετε καλύψει την προκαλούμενη δαπάνη στο πλαίσιο του 
εκτελούμενου Π/Υ του ΥΠΕΘΑ μέχρι σήμερα; Θα ενταχθεί στον επόμενο Π/Υ του 
ΥΠΕΘΑ; 

 

Για τον Τομέα Άμυνας 
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