Αθήνα : 27 Δεκ 2021
ΠΡΟΣ: - ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ
ΘΕΜΑ: Συνάντηση Συντονιστικού Συμβουλίου με κ. ΥΕΘΑ στις 27 Δεκεμβρίου 2021
Στο πλαίσιο επικείμενης συνάντησης του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων
Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ. με τον κ. ΥΕΘΑ στις 27 Δεκεμβρίου 2021, υποβάλουμε
ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», πίνακα με τα κυριότερα θέματα της συνάντησης που
απασχολούν τους απόστρατους Αξιωματικούς.
Τα θέματα κατά κύριο λόγο αφορούν σε συνταξιοδοτικά / ασφαλιστικά και
οικονομικά θέματα, των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για τα
οποία ζητούμε από τον κ. ΥΕΘΑ την συνδρομή του προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους
αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, καθώς κάθε προσπάθεια του
Συντονιστικού και των Ενώσεων για αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και
την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων, απέβη άκαρπη.
Κοινή διαπίστωση, είναι η δυστοκία του υπουργείου Εργασίας για εφαρμογή των
τελεσίδικων αποφάσεων της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και η
δυσκολία κατανόησης της ιδιαιτερότητας του στρατιωτικού λειτουργήματος, των
ειδικών συνθηκών εργασίας των στρατιωτικών, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένους
κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα και την αναγνώριση της
σημασίας της αποστολής που επιτελούν με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η
ψυχολογία τόσο των εν αποστρατεία όσο και των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ.
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ΘΕΜΑ
Εφαρμογή των ακυρωτικών αποφάσεων υπ’ αριθμ: 2192/2014 και 1128/2016
της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων
των νόμων 4093/12 & 4307/2014 για επιστροφή των συντάξιμων αποδοχών
μας, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 ως ισότιμη αντιμετώπιση των
συνταξιούχων 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. Το θέμα τέθηκε στην προγραμματισμένη
διαδικτυακή συνάντηση του Συντονιστικού με τον Υφυπουργό Εργασίας για
θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου στις 9 Απριλίου 2021
όπου αποδέχτηκε το δίκαιο του αιτήματος, αναφέροντας ότι κάποια στιγμή θα
υλοποιηθεί, δεν άφησε όμως κανένα περιθώριο ούτε δεσμεύτηκε ότι αυτό θα
γίνει στο εγγύς μέλλον επικαλούμενος την δύσκολη δημοσιονομική κατάστασης
και την αύξηση του χρέους της χώρας το 2021.
Να αυξηθεί το ποσοστό αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης του πίνακα
2 και της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4670/2020 κατά 1,50% για όσους
έχουν από 40,01 έως 45,00 έτη ασφάλισης, προκειμένου να επανέλθει στο
ποσοστό του 2% όπως ίσχυε μέχρι 30.09.2019 βάσει του ν. 4387/2016 για
εξάλειψη των αδικιών για αυτούς που τα διαθέτουν και τιμωρούνται για τον λόγο
αυτό. Tο ΣτΕ είχε αποφανθεί ότι το ποσοστό αναπλήρωσης στα 40 συντάξιμα
έτη πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% των συντάξιμων αποδοχών και όχι πάνω
από τα 40 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης να μειωθεί.
Παρέμβαση στον Υπουργό Εργασίας για τροποποίηση του άρθρου 102 του
ν.4387/2016 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 41 του
ν.4611/19, το οποίο αφορά στον αντιδημοκρατικό και αναίτιο αποκλεισμό των
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών από την διανομή του εθελοντικώς
παρακρατούμενου μηνιαίως από την σύνταξη κάθε αποστράτου συνταξιούχου
αξιωματικού για συνδικαλιστικές εισφορές ποσού των 0,20€
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΏΝ :Επανεξέταση και φορολόγηση αυτοτελώς στο
20% των αναδρομικών από τις παράνομες περικοπές των κύριων συντάξεων
που έλαβαν οι συνταξιούχοι για τα έτη 2015 και 2016, μετά από απόφαση του
Εκλεκτικού Συνεδρίου, όπως συνέβη και την προηγούμενη καταβολή
αναδρομικών. Με την υποχρεωτική υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων η
επιβάρυνση κυμαίνεται από 35% μέχρι και 46% των δοθέντων αναδρομικών τα
οποία πρέπει να επιστραφούν το αργότερο έως 31 Ιανουαρίου 2022 πράγμα
αδύνατον για τους συνταξιούχους. Εναλλακτικά η δυνατότητα της εξόφλησης
τους σε 12 ή 24 άτοκες δόσεις. Σχετικές Ερωτήσεις έχουν υποβάλλει οι
βουλευτές Ν. Μανωλάκος και Θ. Δαβάκης.

Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων

- Θεσμοθέτηση συναντήσεως του Συντονιστικού Συμβουλίου Αξιωματικών ΕΔ
με κ. ΥΕΘΑ ή κ.ΥΦΕΘΑ τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.
5.

- Καθορισμός αξιωματικού, συνδέσμου με το Συντονιστικό και τις Ενώσεις
Αποστράτων.
- Παραχώρηση γραφείου Συντονιστικού Συμβουλίου Αξιωματικών ΕΔ στο
ΥΠΕΘΑ.
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