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Αξιότιμε κ. Υπουργέ 
 

1.  Το «Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών ΕΔ»,         
εκπροσωπώντας ως φορέας, πάνω από 65.000 οικογένειες απόστρατων στελεχών των Ε.Δ. 
και ορφανικών οικογενειών, σας παραθέτουμε  παρακάτω  τα σοβαρά υφιστάμενα 
προβλήματα, συναρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. 

 
        α. Δεν έχει γίνει η 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 οι συντάξιμες αποδοχές, από τις οι οποίες βάσει των 
ποσοστών αναπλήρωσης ενός εκάστου, υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη. Αναλυτικά 
ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». 

 
        β.  Απαιτείται 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 «Περί ́Ενώσεων Αποστράτων 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων» Ν.Δ. 1171/1972 (ΦΕΚ Α’ 82), με πάνω από 100.000 μέλη 
και εκλεγμένα Δ/Σ και όχι να  διανέμεται σε απλά σωματεία (συλλόγους) με ελάχιστα 
εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία παράλληλα είναι  και μέλη των Ενώσεων Αποστράτων, χωρίς 
ουδεμία μελέτη και τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, με την με την ακατάληπτη 
αιτιολογία ότι Ενώσεις Αποστράτων είναι Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Δημοσίου. Για τον 
λόγο αυτόν, με δεδομένη την άρνηση του υπουργείου να μας ακούσει, μέχρι τώρα, 
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αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στα δικαστήρια. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής είναι στις 
20 Μαΐου, ενώ θα μπορούσε να έχει λυθεί με απλή, υπουργική παρέμβαση. 

-2- 
         γ. Υπαγωγή Στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ και στελέχωση ΔΣ/ΕΦΚΑ, ως συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 
 
        δ. Απασχόληση Συνταξιούχων, ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ». 
 

2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην ευαισθητοποίηση σας αλλά και στην 
ουσιώδη συμβολή σας με τις  απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επίλυσή τους, ιδιαίτερα 
του θέματος της παραγράφου 1α  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α») στο πλαίσιο της ισότιμης 
αντιμετώπισης των στρατιωτικών με τους υπόλοιπους συνταξιούχους και σύμφωνα με  τις  
υπ’ αριθμ αποφάσεις 2192/2014 και 1128/2016  της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. 

 
 
 

Με εκτίμηση 
          Το Συντονιστικό Συμβούλιο  

 
      Ο Πρόεδρος 

      Αντιναύαρχος ε.α. Θ. Γερούκης ΠΝ  Πρόεδρος ΕΑΑΝ  
Τα Μέλη 

      Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α.  Στ. Κουτρής   Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
      Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρ. Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ 
      Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ Νόμιμος Αναπληρωτής Διευθύνων 

Σύμβουλος ΕΑΑΝ 
      Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Σ. Καββούρης ΠΑ  Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
      Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α.  Ι. Κρανιάς Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 

 
 
 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού  

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
«Α» Επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων στα επίπεδα 
του Ιουλίου του 2012. 
«Β» Υπαγωγή Στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ και στελέχωση ΔΣ/ΕΦΚΑ. 
«Γ»  Απασχόληση Συνταξιούχων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στο Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 36 /07 Απρ 2021 (Συντονιστικό) 
 
 
Επαναφορά των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων στα 
επίπεδα του Ιουλίου του 2012 
 

Με τον Ν.4093/2012 και συγκεκριμένες υποπαραγράφους αυτού επήλθαν δραματικές 
μειώσεις στις συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων και μάλιστα αναδρομικά. Οι τρείς 
Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. από κοινού προσέφυγαν στο ΣτΕ με αίτηση 
ακύρωσης. 

Συναφώς εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2192/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. που 
έκρινε τις διατάξεις των περ. 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν τα μισθολογικά κλιμάκια  των βασικών μισθών 
των εν ενεργεία στελεχών και ως εκ τούτου και οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών 
των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας. Κατ’ επέκταση 
μειώθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές  και εν τέλει οι συντάξεις των στρατιωτικών συνταξιούχων 
ως άμεσα  συνδεδεμένες με τα μισθολογικά κλιμάκια των βασικών μισθών των εν ενεργεία 
στελεχών  και μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012 το οποίο αντίκεινται στην αρχή της 
ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης και στα άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος 
αλλά της ισότιμης αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους συνταξιούχους καθώς σε καμία άλλη 
κατηγορία συνταξιούχων δεν μειωθήκαν οι συντάξιμες αποδοχές από τις οι οποίες βάσει των 
ποσοστών  αναπλήρωσης ενός εκάστου, υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.  
Στη συνέχεια η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει την απόφαση εις το όλον όπως προσδιόριζε η 
παραπάνω απόφαση, την εφήρμοσε μερικώς και προέβη στη θέσπιση του ν.4307/14 βάσει 
του οποίου ρυθμιζόταν η καταβολή του 50% των ως άνω παρανόμως παρακρατηθέντων 
ποσών, σε 36 μηνιαίες δόσεις, αναπροσαρμόζοντας παράλληλα αυξητικά τις μηνιαίες 
συντάξεις κατά 50 %.  
 

Κατόπιν αυτού οι Ενώσεις Αποστράτων κατέθεσαν νέα αίτηση ακύρωσης βάσει της 
οποίας και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1128/16 Απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. η οποία έκανε 
πλήρως αποδεκτή την αίτηση ακύρωσής και αναγνώρισε την αντισυνταγματικότητα της 
οικείας ΚΥΑ του άρθρου 86 του ν. 4307/2014, κατά το μέρος που επιχειρήθηκε η αναδρομική 
από 1-8-2012 αναπροσαρμογή των αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων αφού 
συνιστούσε πλημμελή συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις, κατά παράβαση του 
άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος. 
 

Υπό τα δεδομένα αυτά το Δεκέμβριο του 2018 η τότε  πολιτική ηγεσία υλοποίησε εν 
μέρει τις παραπάνω αποφάσεις και επέστρεψε  εφάπαξ  ποσό, σε όλους τους συνταξιούχους 
συναδέλφους βάσει των διατάξεων του Ν 4575/2018, χωρίς όμως να επανέλθουν οι 
συντάξιμες αποδοχές μας στο υφιστάμενο καθεστώς του Ιουλίου 2012 ως όριζαν οι υπ’ αριθμ 
αποφάσεις: 2192/2014 και 1128/2016  της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., ήτοι να  αποκατασταθεί η 
μείωση στο 100% αυτής και όχι μόνον στο 50%. 
Συμφώνως  δε με το άρθρο 14 παρ. 2α και 2β του ν.4387/2016, οι συντάξεις συνέχισαν  να 
καταβάλλονται έως 31-12-2018 στο ύψος που αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, ενώ 
είχε κοινοποιηθεί στο Υπουργείο σας  η απόφαση 1128 Ολ. ΣτΕ, αντιθέτως εφαρμόστηκε  
μόνον κατά το ήμισυ η απόφαση αυτή. 
Συμφώνως δε με τον Ν.4387/2016, ο επανυπολογισμός των συντάξεων των μελών μας, 
παλαιών συνταξιούχων, κατόπιν και του  ανωτέρω άρθρου 14 παρ. 2α και 2β του 
ν.4387/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 122 του Ν.4387/2016, εφαρμόστηκε την  01-01-
2019,  ΟΜΩΣ  χωρίς να υπάρξει καμία τροποποιητική προς τούτο συνταξιοδοτική πράξη,  
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απλά ο επανυπολογισμός διατυπώθηκε στο ενημερωτικό συνταξιοδοτικό σημείωμα μηνός 
Ιανουαρίου 2019 και επομένων.  

Με βεβαιότητα πιθανολογούμε ότι αυτό δεν έγινε, η έκδοση τροποποιητικής 
συνταξιοδοτικής πράξης, καθώς εάν εκδίδετο θα έπρεπε να αιτιολογηθεί και η παράλειψη 
συμμόρφωσης, του τότε  ΓΛΚ,  και νυν e- ΕΦΚΑ,  προς τις ανωτέρω  ακυρωτικές αποφάσεις 
υπ’ αριθμ: 2192/2014 και 1128/2016  της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., κατά παράβαση του άρθρου 
95 παρ. 5 του Συντάγματος. 
Αντιθέτως ο επανυπολογισμός έγινε με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που όριζε η 
τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη, εκάστου των μελών μας,  που εκδόθηκε με βάση το 
Ν.4307/2014   βάσει του οποίου  υπήρξε επαναφορά των βασικών μισθών και συντελεστών    
μόνον κατά 50 % σε σχέση με τις μειώσεις που είχαν υποστεί  οι συντάξιμες αποδοχές μας, 
με το Ν.4093/2012 και όχι στο 100% ως όριζαν οι  ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις ήτοι  
επαναφορά μισθών και συντάξεων (μισθολογικών κλιμακίων και συντάξιμων αποδοχών) στο 
ύψος του Ιουλίου 2012.  

Παρά το γεγονός ότι ο  Ν.4387/2016 δημοσιεύτηκε την 11-05-2016 ενώ δύο μέρες 
μετά και συγκεκριμένα την 13-05-2016 δημοσιεύτηκε η  επίμαχη ανωτέρω απόφαση 
1128/2016  της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. συμφώνως με την οποία και οι διατάξεις του 
Ν.4307/2014 εκρίθησαν ως αντισυνταγματικές λόγω μη επαναφοράς στο 100% των 
μειώσεων των βασικών μισθών των ενεργεία στρατιωτικών και κατ’ επέκταση και των 
συνταξίμων αποδοχών των  αποστράτων  που έγιναν με το Ν.4093/2012, ο Ν.4387/2016 δεν 
«νομιμοποίησε» τις ανωτέρω αντισυνταγματικές μειώσεις των συντάξεων μας, καθώς ως 
ορίζεται στο ακροτελεύτιο  άρθρο του 122,  αυτός ισχύει από της δημοσιεύσεώς του ή αν 
άλλως ορίζεται από τις επί  μέρους διατάξεις του. Για δε την μεγίστη πλειοψηφία των μελών 
μας, για τα μέλη μας  παλιούς συνταξιούχους, ημερομηνία ισχύος του νόμου 4387/2016, για 
τον επανυπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών των παλιών συνταξιούχων, δεν είναι η 
ημερομηνία δημοσίευσής του  και συγκεκριμένα η 11-05-2016, αλλά η 01-01-2019,  καθώς 
με την επιμέρους διάταξή του και συγκεκριμένα το άρθρο 14 παρ.2α και 2β του ν.4387/2016,  
ορίζεται ότι  οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται έως 31-12-2018 στο ύψος που αυτές 
είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2014, ήτοι με βάση το ν.4307/2014 (νόμος αντισυνταγματικός 
με βάση την ανωτέρω 1128/13-05-2016 απόφαση Ολ.Σ.τ.Ε.) 

Συνεπώς δεν νομιμοποιήθηκε με τον Ν.4387/2016 ο ΕΦΚΑ και νυν e-ΕΦΚΑ, ως 
καθολικός διάδοχός του,  να επανυπολογίσει τις συντάξεις μας την 01-01-2019 με βάση το 
ύψος τους που είχε καθοριστεί με τον  αντισυνταγματικό κριθέντα νόμο 4307/2014, με την 
1128/13-05-2016 απόφαση   της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.,    από της δημοσιεύσεώς του 
ν.4387/2016 δηλαδή την 11-05-2016,  αλλά έπρεπε να τις  επανυπολογίσει κατόπιν 
προηγούμενης  συμμόρφωσής του   με την  απόφαση υπ’ αριθμ: 2192/2014 της Ολομέλειας 
του Σ.τ.Ε. και  ειδικώς με την όμοια 1128/2016 ΣτΕ που εξεδόθη την 13-05-2016, πολύ πριν 
( δύο έτη και 6 μήνες) από την ημερομηνία 01-01-2019, επανυπολογισμού των συντάξεων 
για τους παλιούς συνταξιούχους, αποφάσεις που του είχαν επιδοθεί,   κατά παράβαση του 
άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος. 
 
Επιπλέον : 

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα Πληρωμής της Σύνταξής μας που εκδόθηκαν  ήδη από 
την 01-01-2019 παραμένουν και αποτελούν έκαστο εξ αυτών, ένα απλό έγγραφο 
ενημερωτικού χαρακτήρα και όχι νέα τροποποιητική συνταξιοδοτική απόφαση (Διοικητική 
Πράξη), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι και κατά 
παράβαση:  

 
α. των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, 
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β. του υπ΄αριθ. 261704/31031/24-6-2019 Πορίσματος-Έκθεσης της Ανεξάρτητης 

Αρχής του  Συνηγόρου του Πολίτη 
γ. Της συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας   όπως αυτό ορίζεται  στις διατάξεις , για τον 

κανονισμό των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, και συγκεκριμένα στην παρ. 1, του 
άρθρου 66 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (οι οποίες διατηρήθηκαν σε 
ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4387/2016 και του άρθρου 395 του ν. 4512/2018), 
ισχύουν δε και για κάθε επανακανονισμό της σύνταξης τους, είτε πρόκειται για μεμονωμένο 
συνταξιούχο είτε για το σύνολο των συνταξιούχων. Ιδιαιτέρως ισχύουν για την 
προαναφερθείσα αναπροσαρμογή, η οποία αποτελεί ριζικό επανακανονισμό σύνταξης, 
δεδομένου ότι έχουμε ριζική μεταβολή των επί μέρους στοιχείων, που ελήφθησαν υπόψη για 
τον κανονισμό της αρχικής σύνταξης και ριζική ανατροπή των αποφασισθέντων με την αρχική 
πράξη συνταξιοδότησης. 

 
Επίσης αυτός ο επανυπολογισμός των συντάξεών μας, ως έγινε, αντιβαίνει και στις 

συνταγματικές κατοχυρωμένες αρχές: 
α. του κοινωνικού κράτους,  
β. του κράτους δικαίου,  
γ. της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και  
δ. της χρηστής διοίκησης, καθώς καταστρατηγήθηκε  το δικαίωμα ενημέρωσής μας ως  

ασφαλισμένων, αλλά και η αντίστοιχη υποχρέωση των Ασφαλιστικών Οργανισμών, να 
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα 
δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης.  

Για να μπορεί, δε, να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε συνταξιούχο ή τους κληρονόμους 
του, πρέπει η νέα συνταξιοδοτική απόφαση -που εκδίδεται από το αντίστοιχο Υποκατάστημα 
πληρωμών συντάξεων ή από το Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε την αρχική απόφαση 
συνταξιοδότησης, να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον 
επανυπολογισμό, δηλαδή: 

1)Συντάξιμες αποδοχές,  
2) Χρόνο ασφάλισης, 
3) Ποσοστό αναπλήρωσης, 
4) Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας, 
5) Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης,  
6) Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης,  
7) Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη, 
8) Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση, 
9) Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά και 
10) Προσωπική διαφορά. 

 
Τέλος  και ενόψει του επικείμενου νέου επανυπολογισμού των συντάξεων  μας 

(έπρεπε να έχει γίνει από τον Σεπτέμβριο 2020 και τώρα άγνωστο πότε),  με βάση  το νόμο 
4670/2020-ΦΕΚ 43/Α/28-2-2020: «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», 
είναι επιβεβλημένη  κατόπιν και των προαναφερθέντων,  η συμμόρφωσή με τις ανωτέρω 
νομικές διατάξεις, ώστε να εκδοθεί  επιτέλους τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη  
επανυπολογισμού  των συνταξίμων αποδοχών μας, αλλά και συμμόρφωση   προς τις 
ανωτέρω  ακυρωτικές αποφάσεις υπ’ αριθμ: 2192/2014 και 1128/2016  της Ολομέλειας του 
Σ.τ.Ε.   και συγκεκριμένα να επανυπολογισθεί  την ανταποδοτική μας σύνταξη, αλλά και την 
προσωπική διαφορά που προκύπτει,  με βάση τις συντάξιμες  αποδοχές μας μηνός   Ιουλίου 
2012, όπως συνέβη στους υπόλοιπους συνταξιούχους,  διαφορετικά η παράλειψή αυτή θα  
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έχει σοβαρές  συνέπειες, καθώς συνιστά παράβαση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος 
αλλά ενδεχομένως και του  άρθρου 259 του Π.Κ . 
 

Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω καθ’ υποτροπήν 
συμπεριφορά του Υπουργείου Εργασίας αλλά και των οργάνων του e-ΕΦΚΑ και 
παρακαλούμε: 

- Να ανακληθούν άμεσα οι  προηγούμενες αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες 
συμφώνως με τις οποίες επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις των μελών μας, το έτος 2019  
χωρίς να ληφθούν  υπόψη οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και χωρίς να εκδοθούν οι 
οφειλόμενες  κατά τα ανωτέρω τροποποιητικές συνταξιοδοτικές πράξεις. 
 

- Να μας αποδοθούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά /μειώσεις από τις 
συντάξεις μας και για τον ανωτέρω λόγο,  μη επαναφοράς  των συντάξεών μας στο ύψος του 
Ιουλίου 2012. Να προβεί ο ΕΦΚΑ σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες ώστε  με  το νέο  
επανυπολογισμό που θα γίνει δυνάμει του νόμου 4670/2020  (ΦΕΚ 43τΑ΄/28-2-2020) 
ευελπιστώντας, μετά και την παρούσα,   κατά τον νόμιμο τύπο ήτοι με έκδοση τροποποιητικής 
συνταξιοδοτικής Πράξης, να αποκατασταθεί πλήρως η υφιστάμενη παρανομία, οι δε 
συντάξιμες  αποδοχές μας,  με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί η ανταποδοτική μας σύνταξη 
αλλά και η προσωπική διαφορά εκάστου των μελών μας,  να  επανέλθουν στο ύψος του 
Ιουλίου 2012, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις (υπ’ αριθμ 2192/2014 
και 1128/2016  της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.). 

 
 
 

 
 
       Ο Γραμματέας του Συντονιστικού 

                   
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Στο Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 36 /07 Απρ 2021 (Συντονιστικό) 
 
Υπαγωγή Στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ και στελέχωση ΔΣ/ΕΦΚΑ 
 
1. Υπαγωγή Στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ 
 

            Για τους Στρατιωτικούς ήτοι για τα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α. σύμφωνα με τις επιταγές 
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, έχουν υιοθετηθεί ρυθμίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 
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 
συνταγματικών διατάξεων». 
 
           Συναφώς θα επιθυμούσαμε να σας υπενθυμίσουμε πως τα Μετοχικά μας Ταμεία , 
ουδέποτε υπήρξαν επικουρικά, γιατί ουδέποτε τους χορηγήθηκαν εργοδοτικές εισφορές 
(Δημοσίου) από την ισχύ του ν.2084/1992 και εντεύθεν. Παραταύτα εισήλθαν στη «μέγγενη» 
του του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI) 
και εξήλθαν υπέρμετρα λαβωμένα όσον αφορά στα αποθεματικά τους κεφάλαια. 
 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι  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 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 και ουσιώδη λόγο εξαίρεσης των  Στρατιωτικών από τον ΕΦΚΑ (όπως 
δικαστικοί και βουλευτές), αφού 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 
καθορίζετε ποιοι υπάγονταν στην  ασφάλιση του ΕΤΕΑΠ, όπου αναφέρεται ρητά ότι 
υπάγονται οι ήδη  ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ άρα με βάση την ανωτέρω επιχειρηματολογία 
έπρεπε  να εξαιρούνται οι Στρατιωτικοί. 
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2. Στελέχωση ΔΣ/ΕΦΚΑ 
 
           Μέχρι σήμερα δεν έχουν εισακουστεί δίκαια αιτήματά μας, ως φορείς που προτείνουν 
μέλη στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, να  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 νάρκες-
βόμβες κλπ.). 
 
 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ  πάντως πως εκπροσωπούμε πάνω από 65.000 ατομα και όφειλαν τα 
αρμόδια Υπουργεία να μας είχαν δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτές τις 
επιτροπές. Ποτέ δεν είναι αργά φυσικά να ενταχθούμε, εφόσον εξακολουθούμε να είμαστε 
ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ. 
 
 

 
                    
     Ο Γραμματέας του Συντονιστικού 

               
Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Στο Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 36 /07 Απρ 2021 (Συντονιστικό) 
 

Απασχόληση Συνταξιούχων. 

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,  προτείνουμε την επαναφορά του με παράλληλη τροποποίηση των διατάξεων 
του άρθρου 27 του Νόμου 4670/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του 
Ν.4690/2020 

Το συγκεκριμένο άρθρο του ν.4151/13 ,που με τη δική μας συνδρομή είχε κατατεθεί 
και ψηφιστεί το 2013, δεν δημιουργούσε καμία διάκριση σε πριν και μετά την ισχύ του νόμου, 
που απηχούσε/ίσχυε για ΟΛΟΥΣ του συνταξιούχους, που δεν είχε ποσοστιαίες μειώσεις (60-
30% κλπ) 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 αυτή την τροποποίηση 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 και  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....  

 
 

      Ο Γραμματέας του Συντονιστικού 

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