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ΘΕΜΑ:

Αποζημίωση Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

ΣΧΕΤ :

α. Ν.Δ. 721/1970
β. Ν 1911/1990
γ. Π.Δ. 200/93
δ. Ν 4365/2015
ε. Ν 3883/2010
στ. (ΑΔ) Φ.845/54/821191/Σ.5446/17-12-15/ΓΕΕΘΑ
ζ. (ΑΔ) Φ.845/ΑΔ.875667/Σ.152/28-01-16/ΓΕΑ/Δ6/1Α
η. (ΑΔ) Φ.845/19/127999/Σ.442/25-02-16/ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
θ. (ΑΔ) Φ.890/ΑΔ.876677/Σ.398/01-03-16/ΓΕΑ/Δ6/1Α
ι. Ν 4472/2017
ια. (ΑΔ) Φ.890/4125/Σ.474/18-12-18/ΑΤΑ
ιβ. Ν 4609/2019
ιγ. ΥΑ Φ.415/10/238167/Σ.8515 (ΦΕΚ Β 4576/13.12.2019)

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(ΕΣΠΕΑΜ/Θ), αναδεικνύει την μη ενιαία (κατά περίπτωση) και προδήλως άδικη
οικονομική αντιμετώπιση των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) από
ορισμένα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΣ, ΓΕΑ) ή/και ακόμα από τις υπαγόμενες σε αυτά
Διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την αποζημίωση των υπηρεσιών
αργιών.
2. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ρυθμιστικές οικονομικές διατάξεις
των (α), (γ), (δ) & (ε) σχετικών, -οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ-, τα (β), (ι), (ιβ) και (ιγ)
όμοια καθορίζουν ότι το προσωπικό ΟΒΑ αντιμετωπίζεται μισθολογικά όπως οι
επαγγελματίες στρατιωτικοί / στελέχη με προέλευση από θεσμούς ΟΠΥ / ΕΠΥ
(ΕΜΘ) & ΕΠΟΠ και συγκεκριμένα λαμβάνουν αποδοχές εκ της μισθολογικής
κατηγορίας Γ (Μισθολογικό Κλιμάκιο 1).
3. Με το (στ) σχετικό δόθηκε εντολή από το ΓΕΕΘΑ προς τα Επιτελεία
(ΓΕΣ,ΓΕΝ,ΓΕΑ) για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας

στο Στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Ακολούθως, με το
(ζ) όμοιο, εγκρίθηκε η καταβολή αποζημίωσης στο Μόνιμο Στρατιωτικό
Προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία κατά τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής,
επίσημων Αργιών και κατά περίπτωση τοπικών Αργιών, ίση με το 1/3 της εκάστοτε
ισχύουσας ημερήσιας αποζημίωσης όπως αυτή καθορίζεται από τις οικείες
Διατάξεις περί μετακινήσεων των Υπαλλήλων με εντολή Δημοσίου. Περαιτέρω, με
τα (θ) και (ια) σχετικά το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και το Αρχηγείο
Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) αντίστοιχα, αποσαφήνισαν προς τις υφιστάμενες
Διοικήσεις ότι οι ως άνω πρόβλεψη εφαρμόζεται στο Μόνιμο Στρατιωτικό
Προσωπικό αλλά και τους ΟΒΑ (πλην λοιπού στρατεύσιμου προσωπικού
υποχρεωτικής θητείας).
4. Αυτό που παρατηρείται στην πράξη, παρά την ισχύ του (στ) ομοίου ήδη
από το 2015, ως προς την ανωτέρω καταβολή αποζημίωσης των υπηρεσιών
αργιών, είναι ότι:
α. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), δεν καταβάλει την σχετική
αποζημίωση, στο σύνολο του Στρατιωτικού Προσωπικού και κατά συνέπεια και στο
προσωπικό ΟΒΑ (δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση για τα έτη 2018, 2020 και
2021).
β. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ενώ την καταβάλει στο
Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό δεν την καταβάλουν (ή κατά περίπτωση πράττουν
διαφορετικά, συγκεκριμένες Διοικήσεις Μονάδων), στο προσωπικό ΟΒΑ, ως
ορίζουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και οι οικείες διατάξεις.
Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε για την περαιτέρω ανάδειξη του
θέματος και την καταβολή προς το δικαιούμενο προσωπικό (Μόνιμο & ΟΒΑ), της
δεδουλευμένης αποζημίωσης τόσο για τον παρελθόντα χρόνο όσο και για τον
εφεξής.
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