
 
 

 
 
 
 

 

 
                                           

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
 Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα  
  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Χαρδαλιά 
 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: Οικονομικά (Ημερήσια αποζημίωση – Έξοδα μεταθέσεως Στρατιωτικών) 
 

ΣΧΕΤ:  α.   ΠΔ 200/1993 

               β.   Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 160 / 26 Μαϊ 2022  της Ε.Σ.Π.Ε.Λ 

γ.   Έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.  212 / 17 Ιουν 2022  της Ε.Σ.Π.Ε.Α.Μ/Θ 

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

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

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

κατόπιν έκδοσης σχετικού εγγράφων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) και της Ένωσης Στρατιωτικών 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ), σας ενημερώνει για άλλη μια άδικη και 
απαξιωτική μεταχείριση που υφίστανται οι Έλληνες στρατιωτικοί οι οποίοι 
αντιμετωπίζονται από την εκάστοτε Κυβέρνηση ως προσωπικό κατώτερης 
εργασιακής ομάδας, εφαρμόζοντας αναχρονιστικές διαταγές που εκδόθηκαν πριν 
από 30 χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού 
(Ημερήσια αποζημίωση και τα Έξοδα μεταθέσεως) και αποζημίωση εκπαίδευσης  
κατά τις διατεταγμένες μετακινήσεις τους. 

 
2. Συγκεκριμένα, η Ημερήσια αποζημίωση και τα Έξοδα μεταθέσεως 

καθορίζονται στο ΠΔ 200/1993, στο ποίο αναγράφεται ρητά ότι η ημερήσια 

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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αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των  10.000 δρχ δηλαδή 29,35€ και έκτοτε δεν 
έχει αναπροσαρμοστεί. Εύλογα τίθενται τα ερωτήματα: 

 
α.  Τα έξοδα διαβίωσης παραμένουν ίδια τα τελευταία 30 χρόνια; Η 

απάντηση είναι προφανής αλλά ακόμη και αυτήν την προφανή απάντηση δεν την 
αναγνωρίζουν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, επιλέγοντας να 
κλείσουν μάτια και αυτιά στις δικαιολογημένες φωνές διαμαρτυρίας μας. Ενδεικτικά 
μόνο να αναφέρουμε ότι τα κόμιστρα μετακίνησης της οικοσκευής μιας 
τετραμελής οικογένειας για το έτος 2022 είναι αυξημένα κατά 20% σε σχέση με 
την αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2021.  

 
β.  Χρειάζεται να ενημερώσουμε εμείς την Πολιτική μας ηγεσία ότι μια 

διαταγή τριακονταετίας χρήζει αναθεώρησης; Υπενθυμίζουμε ότι στις Ένοπλες 
Δυνάμεις αποτελεί παράπτωμα η μη αναθεώρηση διαταγών που βρίσκονται σε ισχύ 
ελάχιστα έτη ενώ στην συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται πολιτική εσκεμμένης 
σιωπηρής αποδοχής εις βάρος του συνήθη υπόπτου που δεν είναι άλλος από τον 
Έλληνα στρατιωτικό.  

 
γ.  Ποιος έχει την ευθύνη γι’ αυτή την αμέλεια ή καλύτερα την εσκεμμένη 

ενέργεια κύριοι Υπουργοί; Και φυσικά το ερώτημα δεν απευθύνεται μόνο σε εσάς 
αλλά και στους προκατόχους σας που εφάρμοσαν την ίδια πολιτική εξαθλίωσης. 
Δυστυχώς κύριοι Υπουργοί μας θυμάστε μόνο όταν είναι να μας εκθειάσετε για τις 
επιτυχίες μας σε εμπλοκές ξένες ή μη προς την αποστολή μας και στη συνέχεια μας 
λησμονείτε.  

 
3. Δυστυχώς όμως η έμπρακτη απόδειξη της εσκεμμένης οικονομικής 

απαξίωσής μας δεν σταματά εδώ. Με το Ν.4336/2015, η ημερήσια αποζημίωση των 
μετακινούμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, για 
εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, ορίστηκε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, 
ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.  
Ειδικά για τους ένστολους ο ίδιος νόμος προέβλεπε την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του, όπου θα καθορίζονταν το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις 
καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση 
εκπαίδευσης. Έθετε δε την εξής δεσμευτική προϋπόθεση:  

 

‘’Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας των εννέα (9) μηνών, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος 

νόμου’’  
κάτι που θα είχε ως συνέπεια την αποζημίωση και των στρατιωτικών για εκτέλεση 
υπηρεσίας εκτός έδρας, με το ποσό των σαράντα (40) ευρώ, 

 
4. Μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την έκδοσή του, το εν λόγω ΠΔ όχι 

μόνο δεν έχει ακόμη εκδοθεί αλλά αντιθέτως, με το Άρθρο 87 του Ν.4864/2021  η 
Κυβέρνηση ολοκλήρωσε τον εμπαιγμό προς τα στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων, αίροντας την υποχρέωση της από τον Νόμο για εναρμόνιση της 
αποζημίωσης των στρατιωτικών στο ύψος των σαράντα ευρώ που ισχύει για 
τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους μεταθέτοντας στο αόριστο μέλλον 
την υποχρέωση έκδοσης ΠΔ καθορισμού των εν λόγω αποζημιώσεων. 
Αποτέλεσμα της νομοθετικής αυτής πράξης ήταν η παραμονή μας στο παλιό 
καθεστώς αποζημίωσης (29,35€) ως μοναδική εργασιακή ομάδα του δημοσίου μαζί 



με τους συναδέλφους μας των Σ.Α την ώρα που ακόμη και το πολιτικό προσωπικό 
του ΥΠΕΘΑ λαμβάνει κανονικά την αποζημίωση των 40,00€ από την έναρξη ισχύος 
του Ν.4336/2015. 

 
5. Ούτε στα ανωτέρω δεν αντιλαμβάνεστε τίποτα άδικο κ.κ. Υπουργοί; 

Θεωρείτε ότι είναι ορθό να εκκρεμεί η έκδοση ενός ΠΔ επί 84 μήνες ενώ θα έπρεπε 
να έχει εκδοθεί εντός 9; Ούτε εδώ αναγνωρίζετε πολιτικές ευθύνες; Αναρωτηθήκατε 
ποτέ πως νιώθει ο στρατιωτικός που λαμβάνει μικρότερη αποζημίωση εδώ και 
επτά (7) χρόνια, από ένα στέλεχος, πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ που 
μπορεί να υπηρετούν ακόμη στην ίδια υπηρεσία και να εκτελούν τα ίδια 
καθήκοντα; Μάλλον δεν το θεωρήσατε τόσο σημαντικό για να επιλυθεί άμεσα. Τα 
γρήγορα αντανακλαστικά σας εξαντλούνται στις διαταγές εμπλοκής των ΕΔ σε 
εμπλοκές ξένες προς την αποστολή μας. Εκεί πραγματικά έχουμε εκπλαγεί με την 
ταχύτητα έκδοσης των αντίστοιχων διαταγών σας. 

 
          Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Υφυπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 

6. Μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός της περιθωριακής αντιμετώπισης του 
ένστολου προσωπικού των ΕΔ από Υπουργούς της Κυβέρνησης. Οι φθηνές 
δικαιολογίες περί μετατόπισης ευθυνών μεταξύ διαφορετικών Υπουργείων αποτελεί 
αναχρονιστική και ξεπερασμένη τακτική που πλέον την εισπράττουμε ως εμπαιγμό. Η 
μεγάλη αυτή καθυστέρηση μόνο ως εσκεμμένη μπορεί να χαρακτηριστεί και η 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ σας ζητά να αναλάβετε κάθε δυνατή πρωτοβουλία προς επίλυση της 
ανωτέρω κατάστασης που κάθε περαιτέρω παράτασή της θα αποτελεί έτι περαιτέρω 
προσβολή για το προσωπικό των ΕΔ.  

 

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος 
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377. 
 

                                                      Μετά τιμής 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

Δημήτριος Ρώτας 
Ασμχος (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


