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Προς: 

το Διοικητικό Συμβούλιο 

 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) 

 

 

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2020 

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία της διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας άρθρου 

127 Ν.4472/2017 ετών 2017 και 2018 – Προετοιμασία για διεκδίκηση των ετών 2019 και 2020». 

 

 Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι ήδη προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν οι πρώτες αγωγές 

που ασκήθηκαν από το γραφείο μας για λογαριασμό μελών των πρωτοβάθμιων Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ 

για την διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας άρθρου 127 Ν.4472/2017. 

Συγκεκριμένα, στις 9 Φεβρουαρίου 2021 θα συζητηθούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης οκτώ (8) υποθέσεις που αφορούν στην εν λόγω διεκδίκηση. Αναμένουμε και τα υπόλοιπα 

Διοικητικά Πρωτοδικεία της Χώρας να προβούν σταδιακά στον προσδιορισμό συναφών υποθέσεων 

εντός του τρέχοντος δικαστικού έτους.  

 Υπενθυμίζουμε ότι με τις αγωγές αυτές διασφαλίσθηκαν έγκαιρα οι αξιώσεις των στρατιωτικών 

για τα έτη 2017 και 2018, εν αναμονή και της συνεχώς αναβαλλόμενης κρίσης του Συμβουλίου της 

Επικρατείας για το θέμα αυτό, η οποία έχει προσδιορισθεί για τις 2.11.2020. 

 Προκειμένου να διασφαλισθούν οι αξιώσεις που έχουν γεννηθεί εντός του έτους 2019 και ως εκ 

τούτου θα άρχιζαν να παραγράφονται στις αρχές του 2021, και συγχρόνως να συγκεντρωθούν τα 

απαραίτητα έγγραφα για την κατάθεση νέων αγωγών για τη διετία 2019 – 2020 (εφόσον τούτο καταστεί 

αναγκαίο), ενημερώνουμε τα μέλη σας ότι δύνανται να υποβάλλουν αναφορά με την οποία ζητείται η 

χορήγηση βεβαιώσεων για τις υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί εντός του έτους 2019 και συγχρόνως 

διακόπτεται η παραγραφή των αξιώσεων.  



Προς διευκόλυνση των μελών σας, επισυνάπτουμε σχέδιο αναφοράς. Κάθε ενδιαφερόμενος 

θα πρέπει να διατηρήσει στο αρχείο του αντίγραφο της υποβληθείσας αναφοράς, μαζί με τον 

αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε αυτή. Το έγγραφο αυτό θα είναι απαραίτητο, μαζί με τη σχετική 

βεβαίωση που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, για μελλοντική δικαστική 

διεκδίκηση των ετών 2019 και 2020.  

Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν για την υποβολή 

αγωγών για τη διετία 2019 – 2020, εφόσον δεν επιτευχθεί άμεση επίλυση του ζητήματος.  
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