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Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Φώτη Κουβέλη
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών
Υποθέσεων.
ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ
Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΑΝΥΕΘΑ
Στρατιωτικοί συντάκτες
Συνήγορος του Πολίτη
ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Υπερωριακής απασχόλησης (Νυχτερινής απασχόλησης Υπηρεσιών σε αργίες - Αποζημίωσης χρόνου ετοιμότητας μετά την
συμπλήρωση 40 ωρών απασχόλησης / εβδομάδα.
ΣΧΕΤ:

Νόμος 4472/2017

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής
Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,
1. Σύμφωνα με το σχετικό Νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 127
παράγραφος Δβ, ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, η χορήγηση
αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων,
με το ποσό των 2,77 ευρώ/ώρα.
2. Παρά την πάροδο ενός έτους από την ψήφιση του εν λόγου νόμου, δεν
έχει εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών, που να καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης, με αποτέλεσμα να
μην καταβάλλεται αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, στα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων.
3.
Πέραν τούτου, με έγγραφα μας, που σας αποστείλαμε στις 20
Φεβρουαρίου
2018
και
09
Μαίου
2018
(βλέπε
εδώ
http://www.pomens.gr/enimerosi/237-epistoli-pomens-oli-i-alitheia-gia-ti-nyxteriniapasxolisi,
http://www.pomens.gr/enimerosi/304-pomens-ti-tha-ginei-me-toepidoma-epixeirisiakis-etoimotitas ), σας ενημερώναμε ότι με μεγάλη μας έκπληξη,
λάβαμε γνώση σχεδίου της ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και
Οικονομικών, που ουσιαστικά απαξιώνει την αποζημίωση της νυχτερινής
απασχόλησης των Στρατιωτικών.

4. Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, δεν θα αποζημιώνεται η νυχτερινή
εργασία κατά τη διάρκεια ασκήσεων, νυχτερινών εκπαιδεύσεων αλλά και κατά το
σύνολο των δραστηριοτήτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που
απαιτούν νυχτερινή απασχόληση, με εξαίρεση την εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών,
από τις οποίες θα αποζημιώνεται μόνο ένα μικρό ποσοστό, λόγω του ότι
τίθεται όριο στις ώρες αποζημίωσης. Επίσης εξαιρούνται από την εν λόγω
καταβολή οι ΔΕΑ και οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).
5.
Επιπλέον, τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εν απουσία
θεσμοθετημένου καθεστώτος αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης,
καλούνται να:
α. Στελεχώνουν απομακρυσμένα Φυλάκια του Ελλαδικού χώρου έως και 7
συνεχείς ημέρες μακριά από την οικογένεια τους.
β.
Καλύπτουν κενά στελέχωσης των Μονάδων τους [που
ενεργοποιούνται ως Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ)], εργαζόμενοι έως και 12
ώρες καθημερινά.
γ. Προσέρχονται εντός Στρατοπέδων οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου,
στο πλαίσιο ελέγχου ανάκλησής τους λόγω επιχειρησιακής ετοιμότητας των
Μονάδων που υπηρετούν.
δ. Συμμετέχουν σε αντιπροσωπείες και αγήματα σε μη εργάσιμες ώρες
και αργίες.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,
6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.),
αφουγκραζόμενη τον έντονο προβληματισμό του προσωπικού των Ε.Δ., ζητάει
από την πολιτεία :
α. Να προβεί στην άμεση διευθέτηση του όλου ζητήματος, με την
πρόβλεψη της καθολικής αποζημίωσης για όλες τις ώρες της νυχτερινής
απασχόλησης.
β. Να σεβαστεί τη δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων, ανταμείβοντας τους κόπους του και σεβόμενη τις θυσίες που
καταβάλλουν οι οικογένειές τους.
γ. Να εξετάσει την υπερωριακή απασχόληση των Ελλήνων Στρατιωτικών
συντάσσοντας ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο σχέδιο αποζημίωσης
υπερωριακής απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις ανάλογες αποζημιώσεις
που ισχύουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 20 του (β) σχετικού.
δ.
Να χορηγήσει τις αποζημιώσεις στο προσωπικό των Ε.Δ.
λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς μειώσεις που έχουν επέλθει στους μισθούς τους.
ε. Να καταβάλει το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας κατά
τα προβλεπόμενα του σχετικού νόμου μέχρι την έκδοση ΚΥΑ, για την αποζημίωση
της νυχτερινής απασχόλησης.

7. Τέλος επισημαίνεται ότι το έτος που διανύουμε χαρακτηρίστηκε από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως Έτος Μέριμνας για το προσωπικό και ως εκ τούτου
αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα μέριμνας, η απόδοση των δεδουλευμένων του.
8. Ο Συνήγορος του πολίτη προς τον οποίο κοινοποιείται παρακαλείται για
τις κατά την κρίση του ενέργειες, λαμβανομένου ότι ο Στρατιωτικός είναι ισότιμο
μέλος της κοινωνίας.
9. Εισηγητές: Αντώνης Καρτσωνάκης, Πέτρος Μούστος.
10. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός
Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας
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Γεώργιος Θεοδώρου
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