
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 
 

 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο. 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση. 
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων.  
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 
 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 
 

ΣΧΕΤ : 
α.  Φ10221/οικ.26816/929/30 11 2011 Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες  

(ΦΕΚ Β΄ 2778) 

β.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 11/18-01-19 της ΠΟΜΕΝΣ 

γ.  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 39535/Δ1.13239/2019 του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 645Ψ46ΜΤΛΚ-Ο7Ν) 

 

Ν. 

 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. 
Γενικέ Γραμματέα, 
 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., σας 
είχε ενημερώσει με το (β) σχετικό (https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/579-
pomens-varea-kai-anthygieina-stis-ed-os-pote-o-empaigmos), για το κλίμα έντονης 
δυσαρέσκειας που επικρατεί στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά με την 
μεγάλη καθυστέρηση θέσπισης ειδικοτήτων που θα περιλαμβάνονται στις Βαριές 
και Ανθυγιεινές εργασίες, καθιστώντας την ανάγκη ένταξης των στρατιωτικών στα 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, επιτακτική. 

 
2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το (α) σχετικό ΦΕΚ, είχαν καθοριστεί οι 

καταστάσεις βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών με τις έναντι αυτών ειδικοτήτων. 
Προς έκπληξη όλων, οι καταστάσεις αυτές δεν περιείχαν ούτε μία ειδικότητα των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ούτε καν αυτές που χαρακτηρίζονταν βαριές και 
ανθυγιεινές για εργαζομένους με ίδια καθήκοντα σε άλλους εργασιακούς κλάδους. Η 
δικαιολογία περί μη δημοσιοποίησης ανάλογων καταστάσεων από πλευράς μιας 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 
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κάποιας φερόμενης ως συσταθείσα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Επιτροπής, 
προφανώς στερείτο υπόστασης μιας και έως και σήμερα (9 χρόνια μετά) δεν έχει 
υπάρξει η παραμικρή εξέλιξη. 

 
3.  Με τη (γ) σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, συγκροτήθηκε επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων για την επανεξέταση των σχετικών πινάκων, στην οποία δεν έχει 
συμπεριληφθεί εκπρόσωπος των στρατιωτικών. Το παρόν σε συνδυασμό με την 
παρέλευση χρονικού διαστήματος αναμονής της θέσπισης, των βαρέων και 
ανθυγιεινών εργασιών, πέραν των 9 ετών, δεν θα θέλαμε να θεωρηθεί ως αδυναμία 
ανάπτυξης πολιτικής βούλησης προς επίλυση του προβλήματος, με απώτερο 
σκοπό τον εμπαιγμό των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. 
Γενικέ Γραμματέα, 

 
4.  Ως Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών αιτούμαστε τον ορισμό μέλους 

της Ομοσπονδίας μας ως μέλος της ανωτέρω επιτροπής προκειμένου να τεθεί το 
θέμα ένταξης στρατιωτικών ειδικοτήτων στο ειδικό καθεστώς των βαρέων και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς αυτό θα εξισορροπήσει την άνιση μεταχείριση 
που υφίσταται την παρούσα χρονική στιγμή το σύνολο των εργαζομένων των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Για ποιο λόγο να απολαμβάνουν την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση 
όλοι οι Έλληνες πολίτες πλην των στρατιωτικών; Οι στρατιωτικοί δεν αποτελούν 
ισότιμα μέλη της κοινωνίας; Δεν αποτελεί αυτό πρόδηλη παράβαση της αρχής της 
ισότητας; 
 

5. Τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, θα 
συνεχίσουμε να εκτελούμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, φέροντας σε πέρας την 
αποστολή μας, ευελπιστώντας πως θα σταματήσετε να μας αντιμετωπίζετε ως 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας και θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας 
περί ίσης μεταχείρισής μας στον εργασιακό χώρο.  

 
6.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 

(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.  
 

 
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 


