
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
                     Αριθμ. Πρωτ. : 244/2019 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 
Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση διαταγών αποζημίωσης για την εκτέλεση υπηρεσίας ύψους 120,00 
Ευρώ προς το Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. 
 

ΣΧΕΤ : α.  Έγγραφο του ΓΕΣ (Φ 845/34/1200476/ΓΕΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ) 
β.  Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.:365/150Φ.ΔΣ/2019 της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. 

Ν. 

 
      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
1. Με πρόσφατη απόφασή του ο  Υπουργός  Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος 

Παναγιωτόπουλος, ενέκρινε τις αιτηθείσες ανακατανομές πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ύψους 10 εκατ. ευρώ ώστε να 
προχωρήσει άμεσα η έκδοση διαταγών αποζημίωσης για την εκτέλεση υπηρεσίας 
ύψους 120,00€ τόσο προς το Στρατιωτικό, όσο και προς το Πολιτικό Προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων, απόφαση η οποία αναγνωρίσθηκε ως θετική από την 
Ομοσπονδία μας και από την πλειοψηφία των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

 
2. Ωστόσο όπως ενημερωθήκαμε και από το (β) σχετικό έγγραφο της 

Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ), το Γενικό 
Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) με το (α) σχετικό όπως και τα άλλα επιτελεία, εξαιρούν 
από τους δικαιούχους του ανωτέρου ποσού των 120,00€ μικτά- 108,00€ καθαρά, 
όσους συναδέλφους μας βρίσκονται σε άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια κυήσεως, 
εκπαιδευτική άδεια και μακρά αναρρωτική άδεια καθώς και όσους βρίσκονται σε 
ειρηνευτικές αποστολές ή υπηρετούν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην 
εφαρμόζετε στην πράξη η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. 
Παναγιωτόπουλου για χορήγηση του ποσού στο σύνολο των εν ενεργεία 
στρατιωτικών. Επιπρόσθετα μας καταγγέλλεται ότι για λόγους που δεν έχουν γίνει 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

   Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2019 

http://www.pomens.gr/


 

 

γνωστοί έχουν αποκλειστεί από την καταβολή του συγκεκριμένου ποσού και όσα 
στελέχη είναι Εκτός Οργανικής Δύναμης(ΕΟΔ) και Ελαφράς Υπηρεσίας. 

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ 
Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
3. Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμενων είναι και οι συνάδελφοι  που  

απουσιάζουν με τις προαναφερθείσες άδειες, είτε γιατί πρέπει  κάποιος συνάδελφος 
αυτό το χρονικό διάστημα να αναθρέψει  το παιδί του, είτε γιατί η συνάδελφος μας 
τυχαίνει να είναι έγκυος φέρνοντας ένα παιδί στον κόσμο (που τόσο μεγάλη ανάγκη 
έχει η Πατρίδα μας). Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμενων είναι επίσης και ο-ή 
συνάδελφος που είχε την ατυχία να  παρουσιάσει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή να 
τραυματιστεί. Όλες αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρονται εμφανίζονται να 
τιμωρούνται, λόγω του ότι κάποιος τις άδειες αυτές τις αντιλαμβάνεται τελείως 
διαφορετικά από  την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα που βιώνουν 
πολλές φορές τα συγκεκριμένα στελέχη είναι σκληρή, όπως ακριβώς σκληρός είναι 
και ο συγκεκριμένος αποκλεισμός από τη χορήγηση του ποσού που θα έδινε ο κ. 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε αυτούς τους ανθρώπους. 

 
4. Λαμβάνοντας υπόψη την τυπική διαδικασία που υιοθετήθηκε  από την 

στρατιωτική μας ηγεσία ώστε να δικαιολογηθεί η συγκεκριμένη δαπάνη, όπως 
εσφαλμένα ίσως γινόταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, σας καλούμε 
να προβείτε άμεσα σε όλες  τις απαραίτητες διαδικασίες για να πληρωθεί όλο το 
προσωπικό χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς ώστε τα αποκλεισμένα στελέχη 
αυτών των κατηγοριών να νιώσουν ότι η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του 
ΥΠ.ΕΘ.Α στάθηκε δίπλα τους αυτές τις γιορτινές μέρες. 

 
5. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Θεμάτων ΕΠΟΠ: Λοχίας (ΠΖ) 

Αντωνόπουλος Νικόλαος τηλ. 6971 601974   

          6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377   
 

 
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


