
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
                                           
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
 Υποθέσεων. 
     ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ, ΕΓΑ/ΓΕΣ, ΕΓΑ/ΓΕΝ, ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 
ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Εορταστικής Άδειας στο Προσωπικό ΥΠΕΘΑ 
 
ΣΧΕΤ:  Φ.446/2/40531/Σ.7164/14 Απρ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ 
 
  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, κ.κ. Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, 

έκπληκτη διαπιστώνει την κατάφορη αδικία, εις βάρος του στρατιωτικού 
προσωπικού, καθόσον με την σχετική διαταγή διαπράττεται διάκριση μεταξύ 
εργαζομένων.  

 
2. Συγκεκριμένα, με το σχετικό έγγραφό του και για λόγους που αδυνατούμε 

να εξηγήσουμε, το ΥΠΕΘΑ επιλέγει να χορηγήσει εορταστική άδεια στο 
πολιτικό προσωπικό του, διπλάσιου αριθμού εργάσιμων ημερών, έναντι αυτής 
του στρατιωτικού προσωπικού. Σεβόμενοι απόλυτα την εργασιακή δυναμική 
του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου και αναγνωρίζοντας την 
προσφορά του στην Άμυνα της Χώρας, εύλογα θέτουμε τα ερωτήματα:  

 
α. Γιατί επιλέγεται να μην αναγνωρίζεται και να υποβαθμίζεται το 

αντίστοιχο έργο που προσφέρει το στρατιωτικό προσωπικό; 
 
β. Γιατί επιλέγεται ο διαχωρισμός του προσωπικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων, σε προσωπικό δύο κατηγοριών; 
 
γ. Στο έγγραφο αυτό δεν διακρίνεται άδικη μεταχείριση; 

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.  
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3. Η ανεξήγητη αυτή διάκριση αποτελεί άδικη μεταχείριση που υφίσταται το 
στρατιωτικό προσωπικό και σαφώς δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που 
καταβάλει καθημερινά τόσο στον τομέα της Άμυνας όσο και σε αυτόν της κοινωνικής 
προσφοράς.  

 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. 

Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, κ.κ. Αρχηγοί, 

 
4. Η χορήγηση της εορταστικής άδειας αποτελεί μεταξύ των άλλων μια 

επιβράβευση της υπηρεσίας για το επίπονο έργο που καταβάλει το προσωπικό των 
ΕΔ, σύσσωμο πολιτικό και στρατιωτικό. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι το ΥΠΕΘΑ 
αναλογιζόμενο πως τέτοιου είδους αποφάσεις έχουν μόνο αρνητικό αντίκτυπο, θα 
προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης της άνισης αυτής μεταχείρισης. 

 
5.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377. 
 

                                               
Μετά τιμής 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


