
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(Σ.Α.Σ.Μ.Υ)

Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη Εκούσιας
δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων
του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018.
Ηλεκτρονική διεύθυνση :http://www.sasmy.gr
Ε-mail                                  :info@sasmy.gr
ΟμάδαFacebook              : https://web.facebook.com/groups

Αρ. Πρωτ.: 12/2021
Τρίκαλα, 29 Μαϊ 21

ΠΡΟΣ  : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ : Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου
κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
ΜΤΣ - ΕΑΑΣ - ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ - ΠΟΣ - ΑΝΕΑΕΔ
ΠΟΕΣ, ΠΟΜΕΝΣ, ΣΑΣΜΥΝ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ, ΣΑΑΥΣ, ΣΟΕΔ
ΜΜΕ - Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ : Δημοσιονομική Πολιτική (Αποζημιώσεις Στρατιωτικού Προσωπικού)

Σ ΧΕ Τ. : α. Ν.4336/2015(ΦΕΚ 94 Α’)          
β. Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205 Α΄)
γ. ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α΄ 75)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το (α) σχετικό  ρυθμίστηκε το θέμα της δαπάνης των μετακινούμενων λειτουργών και
υπαλλήλων του δημοσίου και καθορίσθηκε το ύψος της δικαιούμενης, κατά περίπτωση, αποζημίωσης.
Οι  συγκεκριμένες  ρυθμίσεις  (άρθρο  15)  αφορούν  και  την  ημερήσια  αποζημίωση  στελεχών  των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), τόσο κατά την μετακίνηση για εκτέλεση
υπηρεσίας  (Ημέρες  Εκτός  Έδρας),  όσο και  κατά την  εκτέλεση εργασίας  υπερωριακής  φύσεως και
πέραν  του  πενθημέρου  (υπηρεσίες  εσωτερικής  ασφαλείας  που  εκτελούνται  σε  αργίες),  η  οποία
εξισώνεται με την αντίστοιχη αποζημίωση που λαμβάνουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι (40,00 €).

Η  αρχική  προθεσμία,  στην  οποία  η  Πολιτεία  όφειλε  να  προβεί  στην  έκδοση  του
προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος, παρήλθε στις 30-09-16. Με το άρθρο 62 του (β) σχετικού
δόθηκε παράταση, την οποία ακολούθησαν μέχρι σήμερα ανάλογες διαδοχικές ρυθμίσεις (για λόγους
συντομίας και οικονομίας χρόνου δεν γίνεται αναλυτική παράθεση), ενώ πρόσφατα ψηφίστηκε εκ νέου
παράταση μέχρι 31 Δεκ 21. Το συγκεκριμένο γεγονός συνιστά μιας μορφής θεσμική εκτροπή, αφού η
εκτελεστική  εξουσία  δεν  σέβεται  τη  βούληση  της  αντίστοιχης  νομοθετικής,  αλλοιώνοντας  τον
συνταγματικό  χάρτη  που  βασίζεται  στη  διάκριση  μεταξύ  των  εξουσιών.  Η  συγκεκριμένη  τακτική
προσβάλλει και  εμπαίζει  έναν ολόκληρο κλάδο λειτουργών του δημοσίου, καθόσον κατ’ αυτόν τον
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τρόπο παγιώνεται η αίσθηση ότι τα συναρμόδια Υπουργεία προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν
την καταβολή, διευρύνοντας την κατάφωρη αυτή αδικία εις βάρος των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, εν
αντιθέσει με τους υπολοίπους υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Η  εσκεμμένη  καθυστέρηση  της  έκδοσης  του  Προεδρικού  Διατάγματος,  για  την  πλήρη
εφαρμογή  των διατάξεων του  (α)  σχετικού,  συνιστά για  τα  στελέχη των ΕΔ απώλεια εισοδήματος
πολλών εκατοντάδων ευρώ, η οποία συντελέστηκε  τεχνηέντως και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη
οικονομική  συγκυρία.  Παράλληλα,  η  αδικία  διευρύνεται  και  μεγεθύνεται  περαιτέρω  λόγω  των
έμμεσων  απωλειών  που  προκύπτουν  από  τις  προβλεπόμενες  παρακρατήσεις  υπέρ  ΕΚΟΕΜΣ  (δεν
χρειάζεται  να  υπενθυμίσουμε  θέματα  βιωσιμότητας  των  Μετοχικών  Ταμείων  και  των  Ειδικών
Λογαριασμών επικουρικής φύσεως), οι οποίες όπως είναι φυσικό υπολογίζονται όπως ίσχυε προ του
(α) σχετικού (ημερήσια αποζημίωση περίπου 29,35 €)  

Δυστυχώς,  δεδομένης  της  οικονομικής  δυσπραγίας  των  τελευταίων  ετών  οι  εξελίξεις
επιτάσσουν  πιο  ορθολογιστική  αξιολόγηση  των  δεδομένων  και  ταχύτερα  πολιτικά  και  κοινωνικά
αντανακλαστικά.  Δεν  μπορεί  η  Εκτελεστική  εξουσία  (στην  προκειμένη  περίπτωση  τα  συναρμόδια
Υπουργεία)  με την αδιαφορία και την δομική ανικανότητά της να παραβλέπει  και  να παρακάμπτει
επίσημες αποφάσεις της Νομοθετικής (ΒτΕ) ή Δικαστικής εξουσίας. Οι μέχρι σήμερα υπεύθυνοι έχουν
ονοματεπώνυμο και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι Κυβερνήσεις, όπως και τα δημόσια πρόσωπα
που ασκούν εξουσία, αργά ή γρήγορα, αξιολογούνται και κρίνονται από τον κυρίαρχο λαό.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να σταθείτε με ειλικρινές ενδιαφέρον στο πλευρό του σκληρά
δοκιμαζόμενου  Έλληνα  στρατιωτικού.  Ορισμένα  χρονίζοντα  για  τον  κλάδο  ζητήματα,  που  έχουν
ανακύψει  εξαιτίας  ατυχών  πολιτικών  χειρισμών  του  παρελθόντος  και  αποτελούν  πηγή  απώλειας
εισοδήματος, πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως και προς αυτή την κατεύθυνση αναμένουμε τις
ουσιαστικές πρωτοβουλίες σας. Αν υπάρχουν συνοδοιπόροι σας στην Κυβέρνηση που αντιτίθενται στη
συγκεκριμένη ρύθμιση και καθυστερούν την όλη διευθέτηση, τότε αυτοί/ες πρέπει να υποδειχθούν
δημόσια,  ώστε  οι  πολίτες  να  γνωρίζουν  τις  αρχές  που  πρεσβεύει,  αλλά  και  ποια  συμφέροντα
εξυπηρετεί ο καθένας μας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- 
Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας

       Στέφανος Κουκουράβας
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