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Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

ΘΕΜΑ :
Υπόμνημα Συντονιστικού Ενώσεων Αποστράτων Ε.Δ. στην Βουλή κατά την
συζήτηση του νομοσχεδίου «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
Αξιότιμοι–ες εκπρόσωποι του Ελληνικού μας Κοινοβουλίου, Κύριε Υπουργέ,
από την ημέρα που ορκιστήκαμε να φυλάττουμε πίστη στην Πατρίδα, τους νόμους και τα
ψηφίσματα του Κράτους, ενστερνιστήκαμε και κάναμε κτήμα, βίωμα και οδηγό στη ζωή μας
(ένστολο και μετέπειτα πολιτικό βίο ως απόστρατοι) πως ο νόμος είναι νόμος και η
απαρέγκλιτη τήρησή του αποτελεί όρο «εκ των ων ουκ άνευ» για τη σωστή και
αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών και για την εν γένει ομαλή κοινωνική ζωή. Θεσμοί
και κοινωνία δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς νόμους και κανόνες, οι οποίοι μάλιστα είναι
ανάγκη να τηρούνται από άρχοντες και αρχομένους. Κάτω από αυτό το πρίσμα ο σοφός
νομοθέτης πριν πολλά χρόνια, θέλοντας να δείξει τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα
σε μια ευνομούμενη πολιτεία , κατάταξε τα στελέχη αυτά, ισονόμως και δίπλα στην
δικαστική και εκτελεστική εξουσία. Τα χρόνια πέρασαν το πνεύμα του νομοθέτη
«ξεθώριασε» (σε αυτό συνετέλεσαν και μερικά επίορκα δυστυχώς στελέχη μας) και οι
Στρατιωτικοί έμειναν με τα «προνόμια» που απέκτησαν λογω της ιδιαιτερότητας αλλά και
της επικινδυνότητας του λειτουργήματός τους (μια ματιά στις στατιστικές κατηγορίες με τα
επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα , θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο), Προνόμια
που δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά στο να υπάγονται στο μισθολόγια του Δημοσίου , όπως και
οι ανωτέρω αναγραφόμενες κατηγορίες και να μπορούν να αποσύρονται από την ενεργό
δράση, όντας ασφαλισμένοι από τα 18 τους, σε μικρότερες ηλικίες από τον γενικό μ.ο.
ηλικίας συνταξιοδότησης των υπολοίπων εργαζομένων…
ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ήλθαν τα…. μνημόνια …
Οι θεσμοί μας είπαν/επέβαλλαν «την εξομοίωση στα όρια ηλικίας ΟΛΩΝ των
ασφαλισμένων, άρα και των Στρατιωτικών» (πλην όμως ξέχασαν να εξομοιώσουν και τα
δικαιώματα, όπως π.χ. τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών, που ισχύουν στους
υπόλοιπους εργασιακούς-ασφαλιστικούς φορείς). Οι θεσμοί μας είπαν και εν κατακλείδι τα
μνημόνια μας επέβαλλαν «να ενταχθείτε αρχικά στο ΙΚΑ και μετέπειτα στον ΕΦΚΑ» !!! …Οι
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-2θεσμοί μας είπαν πως «πρέπει να μειωθούν οι συντάξεις σας έως και…65%» (με σωρεία
αντισυνταγματικών διατάξεων όπως μετέπειτα τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας
απεφάνθησαν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν στο ακέραιο). Οι θεσμοί μας είπαν πως «δεν
μπορείτε να εργασθείτε ως απόστρατοι, γιατί εκτός από τα ηλικιακά κριτήρια πλήρους
περικοπής της ήδη μειωμένης σύνταξης , που αγγίζουν μόνον εσάς, δεν θα μπορούσατε να
επενδύσετε εργασιακά ούτε αυτό το εφάπαξ που λάβατε ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΑΜΕΙΟ, ως
αυτοαπασχολούμενοι!
Και όλα αυτά από το… «σωτήριον» έτος 2010 και εντεύθεν, με …αναδρομικότητα μάλιστα
των περίφημων μνημονιακών νόμων 4024/11,4093/12, αναδρομικότητα που δυστυχώς
ίσχυσε μόνον σε εμάς και για στελέχη μάλιστα που είχε η ίδια η Υπηρεσία αποστρατεύσεισυνταξιοδοτήσει κατά τις κρίσεις και δεν θα ηδύνατο να τα επαναφέρει πίσω στο
στράτευμα, ανατρέποντας έτσι, οικογενειακούς προγραμματισμούς και ενίοτε
δημιουργώντας συνθήκες δυσχερούς διαβίωσης-επιβίωσης. Και δεν έφτανε η
αναδρομικότητα , επήλθε πλήθος νόμων-κανονιστικών διατάξεων, με μειώσεις συντάξεων,
μέτρα κατά της εργασίας και εναντίον των προστατευομένων μελών των οικογενειών μας
και με αναφορά σε ηλικιακά-ρατσιστικά κριτήρια όπως π.χ. οι κάτω των 55, οι κάτω των 53,
οι κάτω των 52 (χήρες) , οι κάτω των 47 κ.ο.κ. που διαχώριζε-κατηγοριοποιούσε τους
συνταξιούχους σε πολλές κατηγορίες και τους οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια-εκτός από
τις δικαστικές αίθουσες- και στην απόγνωση
Αφουγκραζόμενοι δε και την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης και απέναντι στις απαντήσεις
των αρμοδίων «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος», ακόμη και μετά από δικαιώσεις στο
ΣτΕ και το Ε.Σ., θεωρήσαμε σκόπιμο και «βάλαμε πλάτη» προτείνοντας μέτρα
συμψηφισμού χρεών μας με τα οφειλόμενα ή ακόμη-ακόμη , καταβολή των οφειλομένων σε
βάθος χρόνου (προτάσεις μας που δεν εισάκουστηκαν ποτέ και προκάλεσαν και τον θυμό
πολλών συναδέλφων μας, για την πρωτοβουλία μας αυτή)
Αξιότιμοι-ες εκπρόσωποι του Ελληνικού μας Κοινοβουλίου, Κύριε Υπουργέ Εργασίας,
στο σημερινό σχέδιο νόμου που συζητάμε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια
να αποκατασταθούν αδικίες και στρεβλώσεις στα συνταξιοδοτικά θέματα, οφείλουμε όμως
και να επισημάνουμε πως εξακολουθούν να παραμένουν άστοχες διατάξεις μερικές εκ των
οποίων εκτιμάμε πως θα καταπέσουν , ως κανονιστικές πράξεις, για μια ακόμη φορά, στα
ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
Και για να γίνουμε πιο σαφείς :
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
Στο σχέδιο νόμου που καταθέσατε, και όσον αφορά στους Στρατιωτικούς, υιοθετούνται
ρυθμίσεις ενόψει των άρθρων 73 παρ. 2 και 80 του Συντάγματος περί τον ειδικού
συνταξιοδοτικού τους συστήματος, υπό την έννοια ότι η κατηγορία αυτή, διατηρώντας την
αυτοτέλειά της, εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, ο οποίος αναλαμβάνει την απονομή, εκτέλεση και
καταβολή των συντάξεών τους αντί τον Δημοσίου, η δε καταβαλλόμενη σύνταξη
εξακολουθεί να λειτουργεί ως συνέχεια των αποδοχών τους (θεσμική εγγύηση). Ωστόσο, το
Σύνταγμα επιφυλάσσει στους Στρατιωτικούς ένα ιδιαίτερο υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς. Ειδικότερα ο συντακτικός νομοθέτης του 1975 με τα άρθρα 87, 98 και 103,
ρυθμίζει την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Στρατιωτικών και συνακόλουθα το
ασφαλιστικό τους καθεστώς - το οποίο τελεί σε συνάρτηση της θέσης που κατέχουν και ως
εκ τούτου αποτελεί σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης - διακρίνοντας αυτό από το
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που κατοχυρώνεται ως κοινωνικό δικαίωμα στο άρθρο 22
παρ. 5 τον Συντάγματος. «Η υπαγωγή με νόμο σε ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό των
δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών με τους λοιπούς εργαζόμενους δεν συνάδει με τη
θέση που το ισχύον Σύνταγμα επιφυλάσσει σ' αυτούς, δεδομένου άτι αυτή συνιστά
συνταγματικό κεκτημένο, η ανατροπή τον οποίον απαιτεί αναθεώρηση των σχετικών
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-3συνταγματικών διατάξεων», Ενόψει αυτών, το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε προς ψήφιση,
εφόσον εξακολουθεί να στηρίζεται, όπως και ο προηγούμενος ασφαλιστικός νόμος
4387/2016, στην ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση προσώπων που σύμφωνα με το
Σύνταγμα δεν μπορούν να υπαχθούν στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό, εγείρει ζήτημα
αντισυνταγματικότητας στο σύνολό του».
Για το ίδιο θέμα έχουν εκδοθεί δυο σχετικές αποφάσεις από την Ολομέλεια του ΣτΕ και
άλλη μια από την επιτροπή συμμόρφωσης του, με τις οποίες έχουμε δικαιωθεί πλήρως και
είχε ζητηθεί από τη Δημόσια Διοίκηση, να επανέλθουν μισθοί και συντάξεις μας στα
επίπεδα της 31ης Ιουλίου 2012 (και δεν εγένετο ποτέ αυτό)
ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Δ.Σ. ΕΦΚΑ
Δεν κατανοούμε , για πολλοστή φορά, γιατί ως φορείς που προτείνουν μέλη στο Δ.Σ. του
ΕΦΚΑ, να μην έχουμε φωνή και ψήφο και εμείς (όπως φυσικά δεν είχαμε ούτε όταν οι
«επιτροπές των σοφών» συσκέπτονταν και πρότειναν κατά καιρούς νέα ασφαλιστικά, δεν
μας καλούσαν , ώστε να έχουν σφαιρική άποψη για την ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού μας
και να μην οδηγούνται λόγω ημιμάθειας σε πλάνες (όπως π.χ. η άγνοιά τους για τους
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους από και με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και
οποίοι θα «τιμωρούνται» εσαεί με μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη ή πως τα 3 έτη του
Κονδύλη του ΠΔ 169/2007, ως συντάξιμος χρόνος, που μπορεί να εξαλείφθηκαν στον
επανυπολογισμό των συντάξεων αλλά οι «ειδήμονες» ξέχασαν να επαναφέρουν τον
επανυπολογισμό των συντάξεων των συναδέλφων, στο αμέσως επόμενο μισθολογικό
κλιμάκιο ή όπως τα επιδόματα επικινδυνότητας των υπηρετούντων στα αεροσκάφη μας ή
στα ελικόπτερά μας ή στα υποβρύχια ή αυτοί που καλούνται να εξουδετερώσουν νάρκεςβόμβες κλπ).
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ πάντως πως εκπροσωπούμε πάνω από 100.000 ψυχές (μαζί με τα
εν ενεργεία στελέχη αγγίζουμε τους 200.000) και οφείλατε να μας είχατε δώσει τη
δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτές τις επιτροπές .Ποτέ δεν είναι αργά φυσικά να μας
εντάξετε στο νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πολύ ορθώς εισήλθε έστω και την ύστατη ώρα, πρόβλεψη αύξησης των ποσοστών
αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης για τα στελέχη των Ε.Δ. που είχαν
καταγεγραμμένα 6μηνα επικινδυνότητας. Μόνο που για να μην υπάρξει για ακόμη μια φορά
διαχωρισμός και αδικία με αυτούς που συμπλήρωσαν τα ίδια χρόνια χωρίς να ανήκουν σε
αυτές τις κατηγορίες, προτείνεται η συγκεκριμένη διάταξη να συμπεριλάβει όλα τα στελέχη
των Ε.Δ. & Σ.Α.
ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Η ύπαρξη της προσωπικής διαφοράς , ακόμα και ως μνημονική δέσμευση, θα δημιουργεί
συνεχώς προβλήματα και θα λειτουργεί ως άλλοθι, για τους εκάστοτε κυβερνώντες για να
μην δίνονται αυξήσεις, έως αυτή να μηδενιστεί!!!!.
Προτείνουμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, όπως είχατε δεσμευθεί και κατά
την ψήφιση του ν.4387/16 και την ενσωμάτωση αυτής στην εθνική σύνταξη, με δεδομένο
πως δεν συντρέχουν πλέον δημοσιοοικονομικοί λόγοι και… μνημονιακές ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 27 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Με δεδομένη τη θετική ανταπόκριση που έτυχε το άρθρο 4 του ν. 4151/13 , τόσο από το
σύνολο των εργαζομένων συνταξιούχων όσο και από όλες τις παρατάξεις του
Κοινοβουλίου, όταν ψηφίστηκε εν τη παρουσία μας στην οικεία επιτροπή της Βουλής,
αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν το επαναφέρετε κύριε Υπουργέ, με δεδομένο πως
και τότε εσείς –με τη δική μας συνδρομή- το είχατε καταθέσει στη Βουλή. Ένα άρθρο και
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-4ένα καθεστώς που δεν δημιουργούσε καμία διάκριση σε πριν και μετά την ισχύ του νόμου,
που απηχούσε/ίσχυε για ΟΛΟΥΣ του συνταξιούχους και που τους έδωσε τη δυνατότητα να
εργαστούν απρόσκοπτα συμπληρώνοντας τις ήδη μειωμένες συντάξιμες αποδοχές τους
χωρίς να σκέφτονται την αδήλωτη εργασία ενώ παράλληλα να συνεισφέρουν με τις
ασφαλιστικές τους εισφορές, την καταβολή του φόρου, την πρόσληψη υπαλλήλων κλπ στην
ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών και των εσόδων της χώρας. Και σε αυτό το άρθρο θα
μπορούσε να προστεθεί και το θέμα της απασχόλησης των συνταξιούχων στον Δημόσιο
τομέα, αν και όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα ηλικιακά κριτήρια και ο διαχωρισμός των
ασφαλισμένων σε πριν και μετά, μας βρίσκει διαφωνούντες & αντίθετους. Επίσης ενώ
στους στρατιωτικούς ε.ε. απαγορεύεται με το ν.δ. 1400/73 η άσκηση δεύτερης εργασίας,
ενώ παράλληλα αποστρατεύονται πρώιμα καθόσον εισέρχονται νωρίς στον εργασιακό βίο
(18 ετών), συνεπώς το μέγιστο που δύνανται να παραμείνουν είναι έως τα 58 έτη (και όχι
το σύνολο αυτών διότι λόγω των ετησίων κρίσεων στις Ε.Δ. ένας ικανός αριθμός
αποστρατεύεται σε ηλικίες 53-56 ετών), έρχεται επιπρόσθετα και το ανωτέρω άρθρο (κατ
επέκταση του άρθρου 20 του ν.4387/2016 να θεσπίσει περιοριστικές διατάξεις στην
εργασία των συνταξιούχων....
ΣΗΜΕΙΩΣΗ για προβληματισμό : όταν επισκεφθήκαμε τον τότε Υπουργό Εργασίας κ.
Κατρούγκαλο, μετά την αλλαγή με το ν.4387/16 του εργασιακού καθεστώτος των
συνταξιούχων και τον ερωτήσαμε εάν προχώρησε σε αυτή την αλλαγή κατόπιν κάποιας
μελέτης με αρνητικά στοιχεία και δείκτες από την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων
του ν.4151/13, μας απάντησε αρνητικά (όχι) !!! .
ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ να υπάρξει άρθρο εντός του νομοσχεδίου ώστε ως βάση υπολογισμού για
τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να είναι
οι Συντάξιμες Αποδοχές πριν την μείωση του ν.4093/2012, σε ότι αφορά τις διατάξεις των
περιπτώσεων 31, 32, 33 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ' του άρθρου πρώτου
ν.4093/2012 (Α 222)
Τέλος θα επιθυμούσαμε να σας υπενθυμίσουμε πως τα Μετοχικά μας Ταμεία , ουδέποτε
υπήρξαν επικουρικά, γιατί ουδέποτε δεν τους χορηγήθησαν εργοδοτικές εισφορές
(Δημοσίου) από την ισχυ του ν.2084/1992 και εντεύθεν. Παραταύτα εισήλθαν στη
«μέγγενη» του Psi και εξήλθαν υπέρμετρα λαβωμένα όσον αφορά στα αποθεματικά τους
κεφάλαια …Ίσως μια γενναία πράξη από μέρους σας κυριε Υπουργέ, να ήταν και πέραν
των υφιστάμενων μετοχικών μας ταμείων, να προχωρούσατε και στη σύσταση ενός
διακλαδικού επικουρικού μας ταμείου, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Και αυτό γιατί σε κάθε Υπουργείο (πλην του ΥΠΕΘΑ) ιδρύθηκε και ένα Ταμείο Αρωγής στα
πρότυπα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με τους δικούς του όρους έκαστο. Αργότερα
ενοποιήθηκαν αυτά τα ταμεία και απετέλεσαν το ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Δημοσίων Υπαλλήλων) όπου αργότερα αποτέλεσε κλάδο του ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης) και σήμερα με το ν.4387/2016 (άρθρο 74) μετονομάσθηκε σε
ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών), όπου σύμφωνα
με το άρθρο 75 εντάχθηκαν και τα Ταμεία Πρόνοιας (ΤΠΔΥ, ΤΑΠΙΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΕΝ,ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Τα στελέχη των Ε.Δ., όμως, ουδέποτε
ίδρυσαν Ταμείο Αρωγής και επιβάρυναν στο παρελθόν το Ελληνικό Δημόσιο.
Αυτό συνιστά ουσιώδη λόγο εξαίρεσης των Στρατιωτικών από το ν.4387/2016 και κατ
επέκταση από το σημερινό σχέδιο νόμου που συζητούμε , καθώς ρυθμίζει τα της
Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ στον ΕΦΚΑ υπήχθησαν όσοι είχαν προηγουμένως ενταχθεί
σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (είτε άμεσα, είτε έμμεσα λόγω ίδρυσης Ταμείων Αρωγής
και καταβολής Επικουρικών Συντάξεων). Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν.4387/2016
καθορίζει ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΠ, όπου αναφέρεται ρητά ότι
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-5υπάγονται οι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ άρα με βάση την ανωτέρω επιχειρηματολογία
έπρεπε να εξαιρούνται οι Στρατιωτικοί.
Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Πολύ για την ακρόαση και ευελπιστούμε να εισακουστούμε

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
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