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Αρ. Πρωτ.:03 /2021
Αθήνα, 07 Ιαν 2021
ΠΡΟΣ : - ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
κ. Κωστή Χατζηδάκη
Σταδίου 29, ΤΚ 105 59 ΑΘΗΝΑ
- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
Σταδίου 29, ΤΚ 105 59 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ. : - Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κυρ. Μητσοτάκη
Μέγαρο Μαξίμου
Ηρώδου Αττικού 19, ΤΚ 10 674 ΑΘΗΝΑ
- ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ
ΘΕΜΑ :

Ανάληψη Καθηκόντων Υπουργού Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων &
Υφυπουργού για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης (Αίτημα Συνάντησης)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Το «Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ», σας
συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Υπουργού του ευαίσθητου Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σας ευχόμαστε υγεία, καλή τύχη, ευόδωση των
στόχων σας και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε.
Εκπροσωπώντας ως φορέας, πάνω από 120.000 οικογένειες απόστρατων στελεχών
των Ε.Δ. και ορφανικών οικογενειών, εκφράζουμε την επιθυμία μας να συναντηθούμε μαζί
σας, καθώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν με τον προκάτοχό σας παρά τις κατ’ επανάληψη
προσπάθειές μας, για να σας ενημερώσουμε και να σας εκθέσουμε τα υφιστάμενα
προβλήματα, προσδοκώντας να συνεργαστούμε εποικοδομητικά για την επίλυσή τους όπως:
- Την επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων στα
επίπεδα του Ιουλίου του 2012, ως όριζαν οι υπ’ αριθμ αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016
της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των στρατιωτικών με τους
υπόλοιπους συνταξιούχους, καθώς σε καμία άλλη κατηγορία συνταξιούχων δεν μειωθήκαν
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-2οι συντάξιμες αποδοχές, από τις οι οποίες βάσει των ποσοστών αναπλήρωσης ενός εκάστου,
υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.
- Τα προβλήματα, που έχουν ανακύψει με την ισχύ των νόμων 4387/2016 και
4670/2020 (επαναφορά ποσοστών αναπλήρωσης στο 2% αντί 0,5% πάνω από τα 40
συντάξιμα χρόνια, τριετία Κονδύλη, συντάξεις δύο ταχυτήτων κτλ).
- Την έκδοση και αποστολή από τον ΕΦΚΑ εκτελεστής διοικητικής πράξης των
αναπροσαρμοσμένων από 01.01.2019 συνταξιοδοτικών πράξεων.
- Την οριστική κατάργηση των ηλικιακών - ρατσιστικών διατάξεων για τα στελέχη των
Ε.Δ. & Σ.Α και την επίλυση του θέματος των πρόωρων αυτεπάγγελτων αποστρατειών, πριν
την συμπλήρωση του μέγιστου συνταξιοδοτικού χρόνου (40ετία), όπως συμβαίνει με τις
άλλες κατηγορίες υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.
- Επιπροσθέτως ζητούμε επανεξέταση της διανομής 0,20 € από την κράτηση στους
συνταξιούχους, σύμφωνα με το άρθ. 102 του ν.4387/16 για ενίσχυση των Συνταξιοδοτικών
Οργανώσεων, ώστε αυτή να γίνεται υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων, προς όφελος του
συνόλου των απόστρατων και των ορφανικών οικογενειών αυτών, ως οι μοναδικές
Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις, έχοντας την επιμέλεια των συμφερόντων των μελών τους,
σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 2 του ιδρυτικού νόμου «Περί́ Ενώσεων Αποστράτων
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» Ν.Δ. 1171/1972 (ΦΕΚ Α’ 82), με πάνω από 120.000 μέλη
και εκλεγμένα Διοικητικά Συμβούλια.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο ότι από το Ιούλιο του 2019 που ανέλαβε η
κυβέρνηση και μέχρι σήμερα, έχει παρέλθει κρίσιμος αλλά και σημαντικός χρόνος για την
συνάντηση που επιθυμούσαμε με τον Υπουργό Εργασίας η οποία δεν πραγματοποιήθηκε
ποτέ, θα παρακαλούσαμε το συντομότερο δυνατόν και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα
περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας, να μας προσδιορίσετε συνάντηση μαζί σας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ
Τα Μέλη
Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Στ. Κούτρης
Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρ. Χρηστίδης
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ
Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Σ. Καββούρης ΠΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α. Ι. Κρανιάς

Πρόεδρος ΕΑΑΝ
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
(Νόμιμος Αναπληρωτής)
Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού
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