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ΠΡΟΣ: 
 
 
ΚΟΙΝ : 

Βουλευτές Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 
 
Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
ΜΜΕ  

  
ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Επιφυλακής - Δυσμενής Διάκριση σε Βάρος  Στελεχών του 

Στρατού Ξηράς 
  

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές 
 
1. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), γνωρίζοντας την ιδιαίτερη ευαισθησία την οποία έχετε 
επιδείξει τα προηγούμενα χρόνια για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
σας μεταφέρουμε το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης που επικρατεί 
στο σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί σε Μονάδες του  Στρατού Ξηράς στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την αποζημίωση για τις 
υπηρεσίες αυξημένης επιφυλακής του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

2. Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε την άνιση και άδικη αντιμετώπιση των 
συναδέλφων μας του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι θα λάβουν κάτω από τη μισή 
αποζημίωση σε σχέση με τους συναδέλφους μας του Πολεμικού Ναυτικού και της 
Πολεμικής Αεροπορίας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά τη διάρκεια της 
αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας των προηγούμενων ημερών. Συγκεκριμένα 
οι αποζημιώσεις που έχουν εγκριθεί κυμαίνονται σε: 

 
- Πέντε  (5) Ημέρες Εκτός Έδρας για το Στρατό Ξηράς. 

 
- Δεκατέσσερις (14) Ημέρες Εκτός Έδρας για το Πολεμικό Ναυτικό. 

 
- Δώδεκα (12) Ημέρες Εκτός Έδρας για την Πολεμική  Αεροπορία. 

 
3. Υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος 

Παναγιωτόπουλος σε ομιλία του στη Βουλή απαντώντας σε σχετική επερώτηση 
μεταξύ άλλων ανέφερε: «Το πρώτο ερώτημα είναι αν τηρήθηκε το 40ωρο κατά τη 
διάρκεια της επιφυλακής. Μα αν η επιφυλακή αυτού του τύπου, με παρούσες 
συγκεκριμένες απειλές ασφαλείας έναντι της χώρας, αντιμετωπίζεται με όρους 
εργασιακού οκτάωρου; Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καν νόημα να το απαντήσω. 
Επιφυλακή σε διάρκεια 24ωρης βάσης για όσο χρειάστηκε. Αυτή ήταν η 
κατάσταση που επικράτησε σε όλο το σύνολο του Στρατεύματος».                  
 

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 
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4. Τονίζεται ότι η ισότητα που προβλέπει το Σύνταγμα επεκτείνεται όχι μόνο 

στις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των Ελλήνων Στρατιωτικών ενώ κάθε 
άνιση μεταχείριση είναι αφενός έκνομη, αφετέρου δε, αποτελεί δυνητικά παράγοντα 
προσβολής του ηθικού του στρατεύματος και πηγή προστριβής μεταξύ των 
στελεχών.  

 
Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές 
 
5. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), ευελπιστούμε στην στήριξή σας προκειμένου να 
τροποποιηθεί η διαταγή αποζημίωσης επιφυλακής διαρκείας του ΓΕΣ που αφορά το 
προσωπικό του ώστε να μην «τιμωρούνται» τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς και να λάβουν την ανάλογη αποζημίωση  η 
οποία να μην είναι κατώτερη από το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού και της 
Πολεμικής Αεροπορίας.                

 
 

Μετά τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  

Νικόλαος Παναγιωτίδης 
Επισμηναγός (ΤΣΕ) 

Δελής Χρήστος 
Υποσμηναγός (ΥΑΔ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


