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ΣΧΕΤ :α.N.3205/2003 αρθρ.51,παρ.Α8.
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γ .Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ. Αρ.Πρωτ.Οικ : 52259/ΔΕΠ/19-07-2017 (ΑΔΑ: ΨΜΦ2ΗΒ2Φ)
1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε Κιλκίς σεβόμενη τον θεσμικό της ρόλο ως εκπρόσωπος των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, με το παρόν έγγραφο επιθυμεί να αναδείξει την μη καταβολή έως και σήμερα της
ειδικής αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης, καθώς και την κατάργηση του Επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων.
2. Στο (β) σχετικό και συγκεκριμένα στο αρθρ.127 περ.Δβ αναφέρετε : «Στο
ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών
(2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής
απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής
ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.Α8 υποπερίπτωση
β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες
υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.»
3. Ωστόσο, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών [(γ)
σχετικό] προβλέπεται ότι: «Στο ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας
(Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή),
καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία
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-2ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα
νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής αποζημίωσης,
οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των εν λόγω κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παρ. Α.8 υποπ. β΄ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις (η με αριθμ. 8002/32/122-α/6-9-2007
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1803) για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και η με αρίθμ.2/2381/0022/5-52009 Κ.Υ.Α.. (ΦΕΚ Β΄/928) για
τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Όσον αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη
χορήγηση της εν λόγω ειδικής αποζημίωσης απαιτείται προηγουμένως η έκδοση
σχετικής Κ.Υ.Α. κατά τα ανωτέρω, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεδομένου ότι το μηνιαίο επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας Μονάδων της
υποπ. α΄ της παρ. Α.8 του άρθρου 51 του (α) σχετικού Νόμου, καταργείται με τις
διατάξεις του άρθρου 160 του κοινοποιημένου με το (β) σχετικό Νόμο.
4. Η ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α), που μνημονεύεται στα (β)
και (γ) σχετικά, κατά το μέρος που αφορά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν
έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να μην χορηγείται στο στρατιωτικό
προσωπικό η ειδική αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης και επιπλέον να
μην είναι δυνατή η συνέχιση καταβολής του Επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής
Ετοιμότητας Μονάδων.
5. Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς θα συνεχίσει να είναι αφοσιωμένο στην υψηλή αποστολή του, παραμένοντας δίπλα στην τοπική κοινωνία, συνεισφέροντας ενεργά όταν και όπου οι περιστάσεις το
απαιτήσουν, αναμένοντας από την Πολιτεία την υλοποίηση θεσμοθετημένων αποφάσεων του Κράτους , όπως η καταβολή της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης, που έχει νομοθετηθεί από 19 Μαΐου 2017 και δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα, είτε η συνέχιση καταβολής του Επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων που έχει διακοπεί η καταβολή του από την 01 Ιαν 2018.
6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) στην
οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για τις ενέργειες αρμοδιότητας της.
7. Οι κ. Βουλευτές στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για την ανάδειξη θέματος μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
8. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Κιλκίς ως νόμιμος θεσμικός εκπρόσωπος του στρατιωτικού
προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, τηρώντας το ρόλο της ως Πρωτοβάθμιο Όργανο Εκπροσώπησης και σεβόμενη την ανιδιοτελή προσφορά προς την
πατρίδα και την τοπική κοινωνία, θα συνεχίσει να αναδεικνύει όλα τα θέματα που
απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έχοντας ως γνώμονα την βελτίω-
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-3ση της καθημερινότητας των στελεχών και των οικογενειών τους, με σκοπό να μπορούν να επιτελούν απερίσπαστα και στο ακέραιο την αποστολή τους προς την Πατρίδα.
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