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1.  Αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών το 
οποίο τέθηκε σε ισχύ με τον νόμο 4472/2017, ορίζεται ότι οι Υπηρεσίες οι 
οποίες μέχρι πρότινος λάμβαναν το «Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής 
Ετοιμότητας Μονάδων» σύμφωνα με τα σχετικά (α) & (γ), θα εξακολουθούν να 
το λαμβάνουν μέχρις ότου εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των 
Υπουργείων Οικονομικών & Άμυνας, την οποία προβλέπει ο μισθολογικός 
νόμος ως αναγκαία προϋπόθεση ρύθμισης των θεμάτων αποζημίωσης τα 
οποία αφορούν εκείνο το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται 
αποδεδειγμένα κατά τις νυκτερινές ώρες. 

 
2. Για το διάστημα μετά την 01-01-2017 και μέχρι σήμερα δεν μου 

καταβάλλεται η νυχτερινή αποζημίωση ούτε και το Επίδομα Αυξημένης 
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων. Επίσης η ΚΥΑ των Υπουργείων 
Οικονομικών & Άμυνας δεν έχει εκδοθεί παρά το ότι ο μισθολογικός νόμος έχει 
ήδη τεθεί σε εφαρμογή από 01-01-2017.  
 

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αιτούμαι να μου βεβαιώσετε 
εγγράφως τα ακόλουθα:   

 
α. Η Μονάδα στην οποία υπηρετώ, καθώς και οι υφιστάμενες θέσεις 

στις οποίες τοποθετήθηκα από την 01-01-2017 και ύστερα, εάν λάμβαναν κατά 
το παρελθόν το σχετικό Επίδομα Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων, μέχρι 
και τον Δεκέμβριο του 2016. Εφόσον αυτό ισχύει, αιτούμαι σχετικής βεβαίωσης 
κατά αντιστοιχία Μονάδας τοποθέτησης και μηνών υπηρέτησης από 01-01-
2017 μέχρι και σήμερα, για εκείνες τις τοποθετήσεις μου οι οποίες θα 
αποζημιώνονταν με το εν λόγω επίδομα εφόσον εξακολουθούσε η απρόσκοπτη  
καταβολή του και μετά τον Δεκέμβριο του 2016 (χωρίς την επίδραση του νόμου 
4472/2017).   

 
β. Το σύνολο των νυχτερινών μου απασχολήσεων (ανά μήνα και 

ημερολογιακά) από 01-01-2017 έως και σήμερα. 



 4. Με την παρούσα αναφορά αιτούμαι την ικανοποίηση των αξιώσεών 

μου που αφορούν την καταβολή τόσο του Επιδόματος Επιχειρησιακής 

Ετοιμότητας Μονάδων όσο και του συνόλου της νυχτερινής αποζημίωσης για το 

διάστημα από 01-01-2017 μέχρι και σήμερα (όποιο από τα δύο, αλλά και 

συνδυαστικά με βάση τα σχετικά (α) & (γ) δικαιούμαι). Αιτούμαι την σχετική 

εκκαθάριση των ανωτέρω ποσών και την άμεση καταβολή τους στο πρόσωπό 

μου.  

5. Παρακαλώ όπως η παρούσα διαβιβαστεί ιεραρχικώς στην αρμόδια για 

την πληρωμή της αξίωσής μου αρχή, ήτοι τη Διεύθυνση Μισθοδοσίας του 

Κλάδου των Ε.Δ. που υπηρετώ, προς την οποία απευθύνεται κατά το μέρος 

που αφορά στην καταβολή της αξίωσής μου και επέχει, μεταξύ άλλων, αίτηση 

διακοπτική της παραγραφής, σύμφωνα με το (β) σχετικό.  

6. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις τις παραγράφου 3 α & β, πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διασφαλίσω τα δικαιώματά μου ενώπιον της 

Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης. 

7.  Παρακαλώ για τις ενέργειές σας. 

                                                                                                              

                                                                                                                  Ο 

                                                                                                     Αιτών 


