
 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
ΚΟΙΝ : 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 
 
Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
 

  
ΘΕΜΑ: Μη Καταβολή Οικονομικής Αποζημίωση Υπηρεσιών Αργιών  

από το ΓΕΣ 
  

 
ΣΧΕΤ : α.   Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ. 2015/ΓΕΕΘΑ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ/Γ3 

β.   Φ.845/33/1199280/Σ.6404/15 ΔΕΚ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α  

 

    
 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.   Η  Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), αναδεικνύει εκ νέου το θέμα της μη καταβολής της Οικονομικής 
Αποζημίωση Υπηρεσιών Αργιών από το ΓΕΣ, λόγω της έντονης και 
δικαιολογημένης δυσαρέσκειας των συναδέλφων μας του Στρατού Ξηράς, που για 
άγνωστους λόγους, στερούνται θεσμοθετημένων δικαιωμάτων τους, όταν μάλιστα 
αυτό παρέχεται κανονικά στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής 
Αεροπορίας. 

   
2.  Συγκεκριμένα,  
 
 α. Με το (α) σχετικό, καθορίζεται η καταβολή οικονομικής 

αποζημίωσης στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, στο 1/3 της πλήρους ημερήσιας 
αποζημίωσης που ισχύει κάθε φορά. 

 
 β. Με το (β) όμοιο πραγματοποιήθηκε κατά παράδοξο τρόπο η 

καταβολή αποζημιώσεων εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών για το έτους 2019, χωρίς 
ωστόσο να έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες αποζημιώσεις για το προηγούμενο έτος 
2018. Αγνοήθηκε δηλαδή η παροχή υπηρεσιών μιας ολόκληρης χρονιάς, των 
συναδέλφων μας του Στρατού Ξηράς οι οποίοι ίσως είναι οι μόνοι Έλληνες 
εργαζόμενοι του Κράτους οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι για τέταρτη συνεχή 
χρονιά για υπηρεσίες που έχουν εκτελέσει. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχουν 
καταβληθεί οι αποζημιώσεις των αργιών για το 2021 και για τους μήνες του  2022.  

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) 

Νόμιμα αναγνωρισμένη ένωση με την υπ’ αριθμ. 48/2017 διαταγή του 
Ειρηνοδικείου Δράμας. 
Καταχωρημένη στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Δράμας με αύξοντα 
αριθμό 9/2017. 
  
Email: espeamth@gmail.com, espeamth@pomens.gr 
 

Αριθμ.  Πρωτ.: 382 /2022     21 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 



 
3.   Τονίζεται ότι η ισότητα που προβλέπει το Σύνταγμα, επεκτείνεται όχι 

μόνο στις υποχρεώσεις αλλά και στα δικαιώματα των Ελλήνων Στρατιωτικών, ενώ, 
πάσα διακριτική και άνιση μεταχείριση είναι τόσο έκνομη όσο και δυνητικός 
παράγοντας προσβολής του ηθικού του Στρατεύματος αλλά και συνάμα πηγή 
προστριβών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι όποιες «παραλήψεις» έλαβαν χώρα 
από λάθος και δεν αποτελούν προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων σε βάρος του 
ορθού και δικαίου απέναντι σε στελέχη ίσης απόδοσης και λειτουργίας. 

 
4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην 

οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για κατά κρίση της ενέργειες 
προς άμεση ενημέρωση της ηγεσίας του ΓΕΣ επί της υπόθεσης αλλά και την 
επίλυσή του προβλήματος.   
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  

Νικόλαος Παναγιωτίδης 
 Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) 

 

Συμεών Τονονίδης  
Επιλοχίας (ΤΘ) 

 
 


