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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  
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Ταχ .Δ /νση : Χ.Τρικούπη 6-10 ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Ταχ.Κώδικας : 10679 ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Πληροφορίες : Μ.Λιακοπούλου Τμήμα Ερωτήσεων
Τηλέφωνο : 2131339777

e-mail : m.liakopoulou@minfin.gr                                               ΚΟΙΝ: Βουλευτές 
κ.κ.Β.Κεγκέρογλου,Γ.Φραγγίδη, 
Γ.Μουλκιώτη,Κ.Σκανδαλίδη.Ε.Λιακούλη
 (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.5730/6-4-2021 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.5730/6-4-2021 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ 
Β.Κεγκέρογλου,Γ.Φραγγίδης, Γ.Μουλκιώτης,Κ.Σκανδαλίδης,Ε.Λιακούλη σας γνωρίζουμε ότι :

Α) Το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς των 
Εθελοντών Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67) τελεί υπό εξέταση από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής 
Άμυνας και Οικονομικών.

Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) καθορίζονται τα πάσης φύσεως 
επιδόματα που καταβάλλονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ειδικότερα, 
με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 127 του ιδίου νόμου θεσμοθετήθηκε η 
χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που 
αποδεδειγμένα εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2,77 € ανά ώρα 
νυχτερινής απασχόλησης, ενώ παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση όπως καθορισθεί με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής 
απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης.

Για την χορήγηση της ανωτέρω αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η προκαλούμενη 
δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο του εκτελούμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, δεδομένων και των 
σοβαρών οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η κρίση της πανδημίας COVID-19.

                                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν.Υπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Δημ.Πολιτικής 
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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