
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τους κ. κ. Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας 

Θέμα:    Οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά την επιστολή της  Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - 

Π.Ο.Ε.Σ.  

 

Η επιστολή με αφορμή το σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου τους κατά τη διάρκεια 

δεύτερης δουλειάς για να συμπληρώσει το εισόδημα, η ΠΟΕΣ επανέρχεται εκ νέου 

επαναφέρει τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί 

και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. 

 

Επισυνάπτεται η επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 8/9/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

3360

Ημερομ. Κατάθεσης:

9/9/2022



ΘΕΜΑ:   Οικονομικά 

 

ΣΧΕΤ.:   α.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1007/2022 έγγραφό μας 

          β.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1116/2022 έγγραφό μας 

          γ.    Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1285/2022 έγγραφό μας 

 

               Κύριοι Υπουργοί. 

 

Δυστυχώς όπως φαίνεται δεν υπάρχει ημέρα δίχως δυσάρεστα νέα για τις ΕΔ.  

Σύμφωνα με πλήθος άρθρων, συνάδελφός μας, εν ενεργεία Ανθυπασπιστής, 

τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε εργατικό ατύχημα. 

 

 Η λεπτομέρεια του συμβάντος είναι ότι το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα 

κατά τη δεύτερη εργασία που έκανε ο συνάδελφος για να συμπληρώνει το εισόδημά 

του. Σαφώς και δεν πρόκειται ούτε καν για κοινό μυστικό πλέον, ότι ολοένα και 

περισσότεροι στρατιωτικοί καταφεύγουν στη λύση της «μαύρης» εργασίας για να 

μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Εκεί έχει φτάσει η Πολιτεία τις/ους 

στρατιωτικούς. 

 

  Δεν πιστεύουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να αντιληφθείτε τις δυσκολίες που πρέπει 

να αντιμετωπίζει ένα στέλεχος των ΕΔ, με πολλά έτη υπηρεσίας στην πλάτη, με 

παραμεθόριο, με σειρά από μεταθέσεις, με μια πλάτη σκευρωμένη από τα πολλά 

φιλικά χτυπήματα και τις υποσχέσεις, προκειμένου να κάνει δεύτερη, ή ενίοτε και 

τρίτη δουλειά, ώστε να μπορεί ανταπεξέλθει ακόμα και στις βασικές ανάγκες. Αν 

μπορούσατε, θα αντιμετωπίζατε διαφορετικά τις/ους στρατιωτικούς. 

 

  Ζούμε σε μια εποχή που με διάφορα προσχήματα βλέπουμε ότι τα ελάχιστα 

προνόμια που έχουν οι πολίτες (ιδιότητα που εξακολουθούμε να κατέχουμε ως 

στρατιωτικοί), εξανεμίζονται με γοργούς ρυθμούς. Την στιγμή που η Πολιτεία μας 

χρωστάει δεδουλευμένα, ακούσαμε έναν εκ των κορυφαίων υπουργών να υιοθετεί 

την τοποθέτηση Προέδρου άλλης χώρας (Γαλλίας) ότι «οι εποχές της ανεμελιάς και 

της ξεγνοιασιάς τελεΙώσανε και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος». Έχουμε άραγε το 

ίδιο επίπεδο εισοδημάτων με τη Γαλλία, ώστε να έχουμε και τον ίδιο δύσκολο 

χειμώνα; 

 

  Για μια ακόμα φορά γίναμε στο ίδιο έργο θεατές: μοιρολατρία, συνυπαιτιότητα και 

εμπαιγμός. Φταίνε οι άλλοι / δεν είναι στο χέρι μας / θα ζοριστείτε, το τρίπτυχο που 

διαρκώς ακούμε ακόμα και από επίσημα κυβερνητικά χείλη. 

 

  Μέσα από αυτές τις συνθήκες στελέχη των ΕΔ προσπαθούν να διαβιώσουν 

αξιοπρεπώς, να προσφέρουν στις οικογένειές τους τα αυτονόητα, να ανταπεξέλθουν 

στις υποχρεώσεις. Εντούτοις, είναι πολλά τα στελέχη που θεωρούν ότι η δημιουργία 

οικογένειας είναι δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος, κάτι που αποτυπώνεται και στον 

αυξανόμενο μέσο όρο ηλικίας στην Πατρίδα μας. Άλλες/οι στρατιωτικοί βρίσκονται 

σε απόγνωση επειδή κάποτε είχαν ένα απλό όνειρο του τύπου, να αποκτήσουν ένα 

σπίτι, άλλες/οι βοηθούν τους γονείς τους κ.ο.κ. Και η Ηγεσία απλά κωφεύει. 

 

               Κύριοι Υπουργοί. 

 



  Όταν μία/ένας στρατιωτικός φτάνει σε σημείο να παραβλέπει την κόπωση από τις 

Υπηρεσίες και την καθημερινή εργασία, συχνά σε υποστελεχωμένες Μονάδες και με 

πολλαπλά καθήκοντα, προκειμένου να κάνει δεύτερη δουλειά, η κατάσταση είναι 

ιδιαίτερα σοβαρή. Πρόσφατα και προκειμένου να αιτιολογήσετε όλους τους λόγους 

για τους οποίους η Πολιτεία δεν μπορεί να δώσει στα στελέχη των ΕΔ αυτά που 

οφείλει, μας περιγράψατε σχεδόν ως προύχοντες. 

 

  Ωστόσο η καθημερινότητα των στρατιωτικών είναι εντελώς διαφορετική και μας 

θλίβει το γεγονός ότι από την εποχή των διανυκτερεύσεων της Ηγεσίας σε 

απομακρυσμένα Φυλάκια (βλ. Φαρμακονήσι) έχουμε φτάσει στην διαστρέβλωση των 

πραγματικών περιστατικών. 

 

Στα στελέχη των ΕΔ οφείλονται πολλά, μεταξύ άλλων και οικονομικά.  

Ενδεικτικά: 

 

  α.   Αποζημίωση εκτέλεσης νυκτερινής υπηρεσίας, η οποία παρά το πενιχρό  

ύψος της (2,77 € μεικτά) δεν καταβάλλεται ήδη για έκτο συναπτό έτος, ενώ το 

επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας έχει πάψει να καταβάλλεται για το ίδιο 

διάστημα. 

 

  β.   Εναρμόνιση μισθολογίου Ανθυπολοχαγών ΕΜΘ με αναδρομική ισχύ, οι  

οποίοι πληρώνονται ως Ανθυπασπιστές ήδη για τέταρτο έτος. 

 

  γ.   Αποζημιώσεις που παραπέμπουν στην αγοραστική δύναμη του 1999, επί  

δραχμών. 

 

  δ.   Μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων για εκτέλεση  

υπηρεσίας 

 

  ε.    Διαρκής παραπομπή στα Δικαστήρια για διεκδίκηση των δεδουλευμένων  

μέσα από τις γνωστές πολυετείς γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να 

καλλιεργηθεί απογοήτευση και να εκμεταλλευθεί από την Ηγεσία ως διαχείριση 

ζημίας. 

 

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων όμως, είναι η ψαλίδα ανάμεσα στο κόστος ζωής και 

το μισθολόγιο, που διαρκώς ανοίγει λόγω του πληθωρισμού, ένεκα του οποίου ο 

μισθός μας να δύναται πλέον να χαρακτηρίζεται φιλοδώρημα. 

 

  Σας καλούμε να αναλογιστείτε το βάρος των ευθυνών σας έναντι των ΕΔ της 

Πατρίδας μας. Το λειτούργημα των στρατιωτικών είναι τέτοιο που δεν μπορούν να 

απασχολούνται σε άλλες εργασίες, ούτε να χρησιμοποιούνται ως δούρειος ίππος για 

να μην γίνονται αναγκαίες προσλήψεις. Η Ασφάλεια της Πατρίδας δεν μπορεί να 

κοστολογείται, ούτε να συμψηφίζεται. Η Πολιτεία πρέπει, επιτέλους, να σταθεί στο 

ύψος των περιστάσεων και να αποδώσει στις Ελληνίδες και τους Έλληνες 

στρατιωτικούς αυτά που τους αρμόζουν, αυτά που τους χρωστάει. Το ερώτημα είναι 

αν θέλει το πράξει. 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω επανερχόμαστε στις πάγιες θέσεις μας και απαιτούμε: 

 

  α.   Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας. 



 

  β.   Την άμεση αποκατάσταση των υφιστάμενων χρονιζουσών εκκρεμοτήτων. 

 

  γ.   Την εναρμόνιση του μισθολογίου μας στο σημερινό κόστος ζωής. 

 

  δ.   Την επαναφορά της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής,  

προκειμένου οι μισθοί να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

καθημερινότητας. 

 

-- 

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ. 

 




