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Νφκηκα αλαγλσξηζκέλε ζπλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 4/2019 δηαηαγή ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λαπξίνπ, 
 θαηαρσξεκέλε ζηα βηβιία Οκνζπνλδηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αχμνληα αξηζκφ 860  
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ΠΡΟ :   Αξ. πξση. 931 

  Πίλαθαο Απνδεθηψλ Αζήλα, 27 Μαΐνπ  2022 
ΚΟΙΝ :  
         
ΘΕΜΑ : Ππξνπξνζηαζία θαη Έλνπιεο Γπλάκεηο 
 
ΧΕΣ : Υπ΄ αξηζκ. πξση. 905/24.5.2022 έγγξαθφ καο 
 
  Κχξηε Πξσζππνπξγέ. 
 
  Πξηλ πξνιάβεη λα ζηεγλψζεη ην κειάλη ζην ζρεηηθφ έγγξαθφ καο, κε ην νπνίν, 
σο ζεζκηθνί εθπξφζσπνη ησλ Διιήλσλ ελ ελεξγεία ζηξαηησηηθψλ, δεηήζακε απφ ηνλ 
πνιηηηθφ καο πξντζηάκελν Υπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, θ. Νηθφιαν Παλαγησηφπνπιν, 
ηελ άκεζε απεκπινθή ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππξαζθάιεηα ησλ 
δαζψλ θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ, δηαβάδνπκε ζε φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο φηη ζε 
ζχζθεςε εξγαζίαο πνπ ζπκκεηείραηε ζην Υπνπξγείν  Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο 
Πξνζηαζίαο ελφςεη ηεο θεηηλήο αληηππξηθήο πεξηφδνπ, απνθαζίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, 
ε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο επίγεηαο παξαηήξεζεο κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ Ελόπιωλ 
Δπλάκεωλ, εηδηθφηεξα ζηηο πιένλ επηθίλδπλεο πεξηνρέο ελψ νη πεξίπνινη κεηαηξέ-
πνληαη ζε ακηγώο ζηξαηηωηηθέο, απειεπζεξώλνληαο δπλάκεηο ηνπ Ππξνζβεζηη-
θνύ ώκαηνο θαη ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
 
  Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε αλ θαη πνηνο εηζεγήζεθε ηελ πεξαηηέξσ 
εκπινθή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ ππξαζθάιεηα ησλ δαζψλ κε εθπνκπή 
πεξηζζφηεξσλ θαη ακηγψο ζηξαηησηηθψλ πεξηπφισλ, αιιά είκαζηε ζίγνπξνη φηη απηφο 
πνπ ην έπξαμε δελ είλαη ζίγνπξα ζπλάδειθνο ζηξαηησηηθφο, αιιά πξόζωπν ην 
νπνίν ζαθέζηαηα πξέπεη λα έρεη πιήξε άγλνηα ηνπ ξφινπ θαη ηεο απνζηνιήο ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη επηζπκεί ηελ νινθιεξωηηθή εμνπζέλωζε ηνπ ζηξαηηωηη-
θνύ πξνζωπηθνύ, πξνζζέηνληαο πεξηζζφηεξν βάξνο ζηηο πιάηεο ηνπ! 
 
  Σαο πιεξνθνξνχκε θχξηε Πξσζππνπξγέ, αλ δελ ζαο ην έρνπλ ήδε κεηαθέξεη, 
φηη ην ζηξάηεπκα βξάδεη από αγαλάθηεζε. Ζ απιήξσηε λπθηεξηλή εξγαζία, ε κε 
αλαγλψξηζε ηφζν ηεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, φζν θαη ηεο πελζήκεξεο εξγαζί-
αο, θαζψο θαη ε παγησκέλε ηαθηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θπβέξλεζεο, δηά ηνπ Υπνπξγεί-
νπ Δζληθήο Άκπλαο, ησλ ζπλαδέιθσλ καο σο «ρακάιεδεο» θαη «ηζάκπα εξγαηηθφ 
δπλακηθφ πνπ ηα θάλεη φια θαη ζπκθέξεη», ζε ζπλδπαζκφ κε ην απίζηεπην θχκα 
αθξίβεηαο πνπ πιήηηεη ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ, ηνπο νδεγνχλ κε καζεκαηηθή 
αθξίβεηα ζε έθξεμε! 
 
  Σαο πξνεηδνπνηνχκε θχξηε πξσζππνπξγέ θαη δελ απνηειεί απεηιή, αιιά 
κεηαθνξά ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, φηη αλ ζπλερηζηεί 
ε ίδηα ηαθηηθή αληηκεηψπηζεο, δελ ζα αξγήζεη λα έξζεη ε ψξα πνπ ε αγαλάθηεζή ηνπ 
ζα μεπεξάζεη ηα φξηα. Οη έλζηνιεο πνξείεο δηακαξηπξίαο ησλ εηψλ 2012 - 2013, ζα 
θαληάδνπλ πεξίπαην κπξνζηά ζε απηά πνπ έξρνληαη. 
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  Παξαθαινχκε γηα ηελ παξέκβαζή ζαο, πξνθεηκέλνπ άκεζα λα: 
 
  - Πιεξσζεί, αλαδξνκηθά, απφ ην έηνο 2017 θαη κεηά, ε λπθηεξηλή εξγαζία 
ησλ ζπλαδέιθσλ καο. 
 
  - Δθδνζεί ε θνηλή Υπνπξγηθή απφθαζε κεηαμχ ησλ Υπνπξγψλ Δζληθήο 
Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνδε-
κίσζεο ηεο λπθηεξηλήο εξγαζίαο καο, νη νπνίνη (φξνη θαη πξνυπνζέζεηο) δελ ζα είλαη 
επ’ νπδελί ππνδεέζηεξεο ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο. 
 
  - Αλαγλσξηζηεί ε ππεξσξηαθή καο εξγαζία, κε ηαπηφρξνλε απνδεκίσζή 
ηεο θαη παξνρή αδηάζεησλ (ξεπφ). 
   
  - Αλαγλσξηζηεί ε πελζήκεξε εξγαζία καο, κε ηαπηφρξνλε απνδεκίσζε θαη 
παξνρή αδηάζεησλ (ξεπφ) ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο. 
 
  - Απεκπιαθνχλ νη ζπλάδειθνί καο απφ ππξαζθάιεηα, δαζνπεξίπνια, 
κεηαλαζηεπηηθφ θαη θάζε άιιε δξάζε απνηειεί πάξεξγν θαη εθηφο απνζηνιήο. 
 

- Απνδεκησζνχλ, πιήξσο θαη νινθιεξσηηθψο φιεο νη ππεξεζίεο (κε πξν-
ζσπηθφ, πιηθά θαη κέζα) πνπ παξείραλ κέρξη θαη ζήκεξα νη Έλνπιεο Γπλάκεηο, ηφζν 
ζε ινηπνχο θξαηηθνχο θνξείο εμ αδπλακίαο ηεο απνζηνιήο ηνπο, φζν θαη ηδησηηθνί 
θνξείο (ίδεηε ΑΤΤΗΚΖ ΟΓΟΣ Α.Δ.). 

 
 Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 
 

  Οη θ.θ. βνπιεπηέο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, πξνο ηηο/ηνπο νπνίεο/νπο θνηλν-
πνηείηαη ην παξφλ, παξαθαινχληαη γηα ηελ αλάδεημε θαη ελίζρπζε ηνπ ζέκαηνο, δηα ηνπ 
θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. 
 
  Σηνπο θ.θ. ΥΔΘΑ, ΥΦΔΘΑ θαη Αξρεγνχο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ, ζηνπο 
νπνίνπο θνηλνπνηείηαη, σζαχησο, ην παξφλ γλσξίδεηαη ε έληνλε αγαλάθηεζε θαη 
δπζθνξία ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν επηθπιάζζεηαη, δηα εκψλ, γηα θάζε λφκηκν 
δηθαίσκά ηνπο.  
 
  Ωο Οκνζπνλδία, πηζηεχνπκε φηη ε έηεξε ζπλαθήο Οκνζπνλδία ΠΟΜΔΝΣ, 
ζην θνηλφ φξγαλν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη, φπσο ε ίδηα δηαιαιεί θαη δηαθεκίδεη καδί κε 
ηηο Οκνζπνλδίεο ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο, δελ ζπκθψλεζε ζηελ πεξαηηέξσ σο άλσ 
εκπινθή ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εθπξνζσπεί θαη ηελ απεκπινθή ησλ αζηπλνκηθψλ θαη 
ππξνζβεζηηθψλ ππαιιήισλ, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ είλαη ακηγψο απηά πνπ 
θαινχληαη λα εθηειέζνπλ νη Έιιελεο ζηξαηησηηθνί ζπλάδειθνί ηνπο.  

 
Γηα ηελ Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία 

 
Ο Πξόεδξνο 

 
Μαξηλέιεο Φξήζηνο 

Αλζππαζπηζηήο (ΠΕ) 
6944857472 

Αληηπξφεδξνο 
(Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Πξόεδξν) 

Ο Γελ. Γξακκαηέαο 
 

Καηζαλεβάθεο Ησάλλεο 
Δπηζκελαγφο (ΥΑΓ) 

6983503514 

 



ΠΗΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΔΚΤΩΝ 
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα 
Πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο 
Απνδέθηεο γηα πιεξνθνξία 
ΥΔΘΑ 
Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (ππφςε θνπ Υπνπξγνχ) 
Υπνπξγείν Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ππφςε θνπ Υπνπξγνχ) 
ΥΦΔΘΑ 
Βνπιεπηέο ηεο ΒηΔ 
Α/ΓΔΔΘΑ, Α/ΓΔΣ , Α/ΓΔΝ, Α/ΓΔΑ     
Π.Ο.Δ.Σ. 
Πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο - κέιε καο (γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο) 
Πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο ζηξαηησηηθψλ (γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο) 
Σηξαηησηηθνί ζπληάθηεο 
 


