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Αριθμ. Πρωτ.:181/2020 
Αθήνα:  14 Οκτ 2020   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 13-10-2020  

 
1. Στην Αθήνα (Γραφεία ΕΑΑΑ) την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, συνήλθε το 

Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, υπό την Προεδρία του αρχαιοτέρου παρόντος, Αντιναυάρχου ε.α. Θ. Γερούκη 
Π.Ν., Προέδρου της Ε.Α.Α.Ν..  

 
2.  Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος, πλην του Προέδρου και οι κάτωθι αναφερόμενοι, 

μέλη του Συμβουλίου : 
- Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α.  Στ. Κούτρης  Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
- Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρ. Χρηστίδης, Διευθύνων Σύμβουλος  ΕΑΑΣ 
- Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης Π.Ν., Διευθύνων  Σύμβουλος ΕΑΑΝ (Νόμιμος    
  Αναπληρωτής) και Γραμματέας του Συντονιστικού. 
- Υποπτέραρχος (ΕΑ) ε.α  Π. Χρήστου, Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ  
- Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α.  Ι .Κρανιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 
 

3. Στην αρχή έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΝ για λήψη απόφασης και 
ενεργειών για την προσφάτως ψηφισθείσα τροπολογία που συμπεριλήφθηκε ως άρθρο 33 
στο ν. 4734/2020 (ΦΕΚ Α 196) «Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και 
Ν.Π.Δ.Δ.», σχετικά με επιστροφή αναδρομικά ποσά συντάξεων ένδεκα (11) μηνών, τα 
οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του 
Δημοσίου και αποστράτων, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της 
παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα 
από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85). 
                

4. Στη συνέχεια συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν ομόφωνα  τα ακόλουθα: 
 

               α. Η Τροπολογία που ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων δεν ικανοποιεί τα 
δίκαια αιτήματα και δεν αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της προσφοράς των εν 
αποστρατεία Αξιωματικών, είναι συνέχεια της πλημμελούς τροποποίησης του ν.4387/2016 
(νόμος Κατρούγκαλου) με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 "Ασφαλιστική 

mailto:eaan@eaan.gr%20-
mailto:info@eaan.gr%20-


-2- 
 

Web site: www.eaan.gr   E-mails: eaan@eaan.gr -  info@eaan.gr - chairman@eaan.gr 

μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις" 
 

    β. Δέσμευση της Κυβέρνησης  ήταν η πλήρης αποκατάσταση των μειωθεισών 
συντάξιμων αποδοχών και η επάνοδος αυτών στα επίπεδα του 2012 σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ.1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. 

    
               γ. Οι Ενώσεις Αποστράτων από κοινού θα προσφύγουν στο ΣτΕ για λογαριασμό 
όλων των μελών τους, με αίτηση ακύρωσης της προβλεπόμενης ΚΥΑ σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του ν. 4734/2020(ΦΕΚ Α΄196) που ρυθμίζει τον τρόπο και τη διαδικασία 
καταβολής καθώς και το ποσό αυτών. 
 
            δ. Να ζητηθεί άμεσα, συνάντηση του συντονιστικού με τον Υπουργό Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση, για να εκθέσει τα υφιστάμενα προβλήματα. 
 
 
 
 

Το Συντονιστικό Συμβούλιο  
 

Ο Πρόεδρος  
Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ  Πρόεδρος ΕΑΑΝ  

 
Τα Μέλη   
Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α.  Στ. Κούτρης   Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρ. Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ 
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης Π.Ν. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ  

(Νόμιμος Αναπληρωτής) 
Υποπτέραρχος (ΕΑ) ε.α. Π. Χρήστου  Αντιπρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α.  Ι .Κρανιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 

 
 
 
 

Για την ακρίβεια 
Ο Γραμματέας του Συντονιστικού 

 
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ  
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