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  Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Για τη χορήγηση Επιδόματος και στους Οπλίτες Βραχείας 

Ανακατάταξης» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου 

και κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα: 

 Κατ’ αρχάς, η δημοσιονομική πολιτική ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών, το οποίο δίδει τις γενικές κατευθύνσεις, τις οποίες εξειδικεύει με ειδικούς 

νόμους. Στο πλαίσιο αυτό, με το Ν.4472/2017 (Α' 74) επανακαθορίστηκε το 

μισθολόγιο των στελεχών των ΕΔ, έως και το βαθμό του μονίμου στρατιώτη. Στο 

άρθρο 127,  προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, 

κλιμακούμενο ανά βαθμό, έως και το μόνιμο στρατιώτη (Επαγγελματία Οπλίτη).  

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1911/1990 (Α΄ 166), οι ΟΒΑ προέρχονται από 

την κατηγορία των εφέδρων οπλιτών των ΕΔ, οι οποίοι κατατάσσονται για την 

εκπλήρωση της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, δυνάμενοι είτε να 

παραμείνουν ανακατατασσόμενοι στις τάξεις των ΕΔ, με τη συμπλήρωση αυτής, είτε 

να επανακαταταγούν στις ΕΔ, εφόσον έχουν ήδη απολυθεί, για βραχεία περίοδο ενός 

έως και τριών ετών, λαμβάνοντας τις αποδοχές του μονίμου λοχία. Μετά τη 

συμπλήρωση του χρόνου αυτού, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των ΕΔ, χωρίς 

άλλη διατύπωση, όπως ακριβώς και οι λοιποί υπόχρεοι σε στράτευση οπλίτες. 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι ΟΒΑ αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία 

στρατιωτικού προσωπικού, με διακριτή υπηρεσιακή και νομική διασύνδεση με τις ΕΔ, 
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σε σχέση με τα μόνιμα στελέχη και για το λόγο αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί στα 

καθοριζόμενα από το Ν.4472/2017. 
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