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Εισαγωγή

Σκοπός  του  παρόντος  εγγράφου  υπομνήματος  να
αναδείξουμε ποιοι είμαστε (Σ.Α.Σ.Μ.Υ),  τι  πρεσβεύουμε και τι
επιδιώκουμε να επιτύχουμε μέσω της προσπάθειας συλλογικής
έκφρασης  των  αποφοίτων  στης  Σχολής  Μονίμων
Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).    

Γενικά

Οι ΕΔ αποτελούν την εγγύηση της ασφάλειας της Χώρας
μας  και  ισχυρό  παράγοντα  αποτροπής  έναντι  κατά  κάθε
εχθρικής επιβουλής,  διασφαλίζοντας την εθνική ανεξαρτησία
και  την  εδαφική  ακεραιότητα.  Ο  ανθρώπινος  παράγοντας
αποτελεί τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο έχει δομηθεί η
λειτουργία  των  ΕΔ.  Δυστυχώς,  τις  τελευταίες  δεκαετίες  η
Πολιτεία έχει  επιδείξει  αδιαφορία  για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων  που  ταλανίζουν  τον  κλάδο,  με  συνέπεια  τη
σταδιακή  υποβάθμιση  του  βιοτικού  και  κοινωνικού  επιπέδου
των στρατιωτικών. Οι λόγοι που συνέτειναν στη διαμόρφωση
της  προαναφερθείσας  κατάστασης  είναι  αρκετοί  και  δεν
μπορούν να αναλυθούν εν συντομία, δεν είναι άλλωστε αυτός ο
σκοπός του παρόντος. 

Ο  ΣΑΣΜΥ φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπήρχε στο
χώρο της  συλλογικής έκφρασης των αποφοίτων της ΣΜΥ. Δεν
είμαστε  συνδικαλιστικό  σωματείο,  διαφωνούμε  κάθετα  με
στείρες  συντεχνιακές αντιλήψεις που «ευδοκιμούν» σε άλλους
χώρους και επιδιώκουμε μέσα από το δημοκρατικό διάλογο, την
ενθάρρυνση  της  γόνιμης  σκέψης,  την  ανάδειξη  διαλεκτικής
σύνθεσης  απόψεων,  οι  οποίες  δύναται  να  προάγουν  το
κοινωνικό  επίπεδο,  να  βελτιώσουν  της  συνθήκες  διαβίωσης,
καθώς και τις αντίστοιχες εργασίας των μελών μας και κατ’
επέκταση  του  συνόλου  των  αποφοίτων  της  ΣΜΥ.
Διατρανώνουμε  σε  όλους  τους  τόνους  ότι,  καμία  απολύτως
εμπλοκή δεν  επιδιώκουμε  να έχουμε  με  διοικητικά θέματα ή
ζητήματα  επιχειρησιακά  των  ΕΔ,  όπως  και  με  θέματα
αμυντικής  διπλωματίας.  Είναι  δε  αυτονόητη  υποχρέωσή  μας
και ρητή η δέσμευσή μας, για αυστηρή τήρηση κάθε απορρήτου
που σχετίζεται την εθνική ασφάλεια της Χώρας.   

Είμαστε υπερήφανοι για την πορεία μας στο στράτευμα,
υπερήφανοι  για  τη  Σχολή  από  την  οποία  προερχόμαστε.
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Πρόθεσή μας δεν είναι να συλήσουμε παρακαταθήκες, ούτε να
απαξιώσουμε  και  να  για  να  γκρεμίσουμε  το  χθές,  αλλά  να
χτίσουμε  πάνω  σε  αυτό  ένα  καλύτερο  αύριο  για  τους
συναδέλφους.  Στο  μεγάλο  συλλογικό  αγώνα  που  καλείται  να
δώσει  ο  κλάδος  μας,  πρόθεσή  μας  είναι  να  εισφέρουμε
στοχευμένα στο δημόσιο διάλογο,  καταθέτοντας απόψεις και
προβληματι-σμούς,  προκειμένου  να  εκφράσουμε  τις
καθημερινές αγωνίες των μελών μας και σε ευρύτερο πλαίσιο
όλων των συναδέλφων, για δικαιότερη στάθμιση και κατανομή
των  βαρών,  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  των  θεσμών,
αποκατάσταση  του  κύρους  και  του  βιοτικού  επιπέδου  των
στρατιωτικών.  Επιγραμματικά,  με  βάση  το  καταστατικό  του
συνδέσμου, σκοπός μας είναι:

α. Η  ενίσχυση  της  συναδελφικότητας  και  της
αλληλεγγύης,  η  πολιτιστική  και  πνευματική  καλλιέργεια  και
απασχόληση των μελών και η συλλογική προσφορά επ’ ωφελεία
της κοινωνίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ’ επέκταση του
Έθνους. 

β. Η ανάδειξη και προβολή του έργου, της ιστορίας και
της παράδοσης της ΣΜΥ.

γ. Η μελέτη,  έρευνα  και  προβολή προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν  οι  απόφοιτοι  της  ΣΜΥ,  καθώς  και  ο
συντονισμός δράσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,  για
την επίλυσή αυτών, καθώς και τη βελτίωση του κοινωνικού και
βιοτικού επιπέδου των μελών, στο μέτρο του εφικτού.

δ. Η υποστήριξη των αποφοίτων της ΣΜΥ, σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία, όπως και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,  σε  θέματα  αναγνώρισης  των  τίτλων  σπουδών  και
κατοχύρωσης,  της  εκ  του  ΣΞ  αποκτηθείσας  επαγγελματικής
εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε και
παραθέσουμε συνοπτικά ορισμένα θέματα που προβληματίζουν
τα  μέλη  μας  και  κατ’  επέκταση  μερίδα  συναδέλφων
προερχομένων  από  την  ιστορική  ΣΜΥ,  εστιάζοντας  όχι  στα
σημαντικότερα ενδεχομένως, αλλά σε ζητήματα που αφορούν
στο ε.ε προσωπικό, η διευθέτηση τους είναι άμεσα υλοποιήσιμη
και δεν υπέχει απολύτως κανένα οικονομικό κόστος:

ΘΕΜΑ 1  ο   :  Χρόνος Διοικήσεως - Ειδικής Υπηρεσίας
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ   (  ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)  

Με  τον  Ν.3883/2010  (ΦΕΚ  Α΄  167)  ρυθμίζεται  η
υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία στελεχών των ΕΔ και μεταξύ
άλλων  περιλαμβάνονται  διατάξεις  σχετικές  με  τον  Χρόνο
Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ

α. Προϋπόθεση  προς  προαγωγή  σε  επόμενο  βαθμό
αποτελεί  για  τα  στελέχη  των  ΕΔ  η  συμπλήρωση  του
προβλεπόμενου  Χρόνου  Διοικήσεως  ή  Ειδικής  Υπηρεσίας,  σε
συγκεκριμένες  θέσεις   (καθήκοντα)  που   προβλέπονται  από
τους  Πίνακες  Οργάνωσης  και  Υλικού  και  εξειδικεύονται  με
διαταγές των Γενικών Επιτελείων.

β. Η  μη  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  Χρόνου
Διοίκησης  ή  Ειδικής  Υπηρεσίας,  λόγω των  περιορισμών στις
καθορισμένες  θέσεις  (κυρίως  στο  ΣΞ)  και  των  αυστηρών  –
ανελαστικών χρονικών πλαισίων που προβλέπουν οι  σχετικές
Πάγιες  Διαταγές,  συνιστά  αιτία  μεταθέσεως,  φαινόμενο
ιδιαίτερα  συχνό  στον  ΣΞ.   Μεγάλος  αριθμός  στελεχών
μετατίθενται,  ανεξαρτήτως  των  μορίων,  προκειμένου  να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες προαγωγικής εξέλιξης (συμπλήρωση
υπολειπόμενου  χρόνου).  Το  γεγονός  αυτό  σε  ορισμένες
περιπτώσεις λειτουργεί σκοπίμως ως νομότυπη παράκαμψη του
ισχύοντος  νομοθετικού  πλαισίου  περί  των  μεταθέσεων,  οι
οποίες  σαφώς  και  είναι  σύμφυτες  με  την  ιδιότητα  του
στρατιωτικού, γεγονός που ουδόλως παραβλέπουμε.

γ. Είναι  κοινά αποδεκτό  ότι  δεν ωφελεί  την  κοινωνία
ούτε το στράτευμα να συνεχίζουμε να πορευόμαστε δογματικά
προσηλωμένοι  σε  αντιλήψεις  προηγούμενων  δεκαετιών  που
επέβαλλαν τις πολύ συχνές και άσκοπες μεταθέσεις. Πρέπει να
αποδεχόμαστε τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται και να
τις  μετατρέπουμε  σε  προκλήσεις  εξορθολογισμού,  ήτοι
βέλτιστη  δυνατή  αξιοποίηση  των  ανθρωπίνων  πόρων,  με  το
ελάχιστο δυνατό κόστος. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Για  την  άμβλυνση  των  προβλημάτων  που  εστιάζονται
κυρίως στο μέσο στελεχιακό δυναμικό και την αποκατάσταση
του περί δικαίου αισθήματος, προτείνεται η ενσωμάτωση στο
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τέλος του άρθρου 28 του Ν.3883/2010, πρόσθετων διατάξεων
(παράγραφοι 18,19) όπως παρακάτω:

«18.   Ο Χρόνος Διοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας Αξιωματικών
των ΕΔ μέχρι το βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, που
αποκτήθηκε  στον  αμέσως  προηγούμενο  βαθμό,  κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, υπολογίζεται ως
Χρόνος  Διοίκησης  στον  κατεχόμενο  βαθμό,  κατά  το  μέρος
αυτού που δε χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο βαθμό.» 

«19. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ και οι οποίοι
βαθμολογικά  δεν  εξελίσσονται  με  βάση  τις  διατάξεις  του
παρόντος  (Ν.3883/2010),  κρίνονται  για  προαγωγή  στον
επόμενο βαθμό,  εφόσον προβλέπεται  ανάλογη εξέλιξη,  με  τη
συμπλήρωση  του  ελάχιστου  απαραίτητου  χρόνου  παραμονής
που  καθορίζεται  στην  παράγραφο  1δ  του  άρθρου  5  του
Ν.2439/1996,  χωρίς  να είναι  απαραίτητη  η  συμπλήρωση του
προσόντος  του  χρόνου  διοίκησης  ή  ειδικής  υπηρεσίας  του
άρθρου  6  του  Ν.2439/1996  και  ανεξαρτήτως  της  ύπαρξης
κενών οργανικών θέσεων».

Σημείωση: Ρύθμιση ανάλογη με αυτή της παρ. 18 υπάρχει ήδη
στην παρ.  17 του συγκεκριμένου άρθρου, πλην όμως ατυχώς
περιορίζεται  (με  «ταξικό»  πρόσημο)  σε  συγκεκριμένους
βαθμούς  στους  οποίους  εξελίσσονται  ως  ε.ε  οι  Αξιωματικοί
απόφοιτοι ΑΣΕΙ. Επίσης σημειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 86
του  Ν.3883/2010  δεν  γεννώνται  δικαιώματα  αναδρομικής
καταβολής  των  αντίστοιχων  αποδοχών  για  το  στρατιωτικό
προσωπικό  των  ΕΔ  που  βάσει  των  ανωτέρω  ενδεχομένως
αποκτά δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής.

ΘΕΜΑ 2  ο   :  Αποκατάσταση Μισθολογικών Αδικιών έναντι
των αποφοίτων ΑΣΣΥ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ     (ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)  

Με  το  Ν.4472/2017  (ΦΕΚ  Α΄  74)  καθιερώθηκε  για  τα
στελέχη των ΕΔ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Η αλήθεια είναι ότι
το  ισχύον  μισθολόγιο  δεν  ικανοποίησε  την  συντριπτική
πλειονότητα  των  συναδέλφων,  διότι  αφενός  δεν
αποκαταστάθηκαν  οι  αποδοχές  στο  επίπεδο  του  2012,  όπως
αποφάνθηκε με την ιστορικής σημασίας απόφασή του το ΣτΕ
και αφετέρου το συγκεκριμένο νομοθέτημα υπήρξε άτολμο από
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πλευράς  περιεχομένου,  καθόσον  δεν  είναι  αντιπροσωπευτικό
του έργου και της προσφοράς των στελεχών των ΕΔ.

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ

Η  προσεκτική  μελέτη  του  Ν.4472/2017  (ΦΕΚ  Α΄
74)αναδεικνύει  τις  βαθιές  εσωτερικές  αντιφάσεις  και  την
ελλιπή  επεξεργασία  που  αποτυπώνεται  ξεκάθαρα  στο
περιεχόμενό  του.  Οι  διατάξεις  δε  διασφαλίζουν  την
απαιτούμενη εσωτερική ισορροπία,  ώστε να ανταποκρίνονται
στις  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζει  ο  κλάδος.  Επιπλέον  δεν
ικανοποιείται μια σειρά παγίων διεκδικήσεων του κλάδου όπως,
η   χορήγηση  Ειδικής  Αποζημίωσης για  τη  νυχτερινή
απασχόληση, η αναπροσαρμογή του  Επιδόματος Ιδιαιτέρων
Συνθηκών Εργασίας,  η Καθιέρωση ημερήσιας αποζημίωσης
ποσού  46,00€, για  κάθε  ημέρα  εργασίας Πέραν  του
Πενθημέρου  την  εβδομάδα  και  καθιέρωση  Επιδόματος
Στέγασης.

Επιπλέον  πέραν  των  ανωτέρω  προσεγγίζοντας  και
μελετώντας προσεκτικά τη διάρθρωση του μισθολογίου,  ανά
μισθολογική κατηγορία, καθώς και το ανάπτυγμα μεταξύ των
κλιμακίων του Βασικού Μισθού (ΒΜ), προκύπτουν οι ακόλουθες
ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις:

α.  Η  αναλογία  καταληκτικού  (τελικού)  κλιμακίου  ως
προς  το  αντίστοιχο  εισαγωγικό  (αρχικό)  διαμορφώνεται  ως
εξής:

(1) Α΄ Κατηγορία (Απόφοιτοι ΑΣΕΙ): 2,727/1 (272,7%)
[χωρίς  να  ληφθούν  υπόψη  τα  μισθολογικά  κλιμάκια  των
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ - Δκτή 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ].

(2) Β’ Κατηγορία (Απόφοιτοι ΑΣΣΥ): 2,482/1 (248,2%).

β.  Το  μισθολογικό  ανάπτυγμα  δεν  εξελίσσεται
ομοιόμορφα σε όλες τις κατηγορίες με αποτέλεσμα η απόκλιση
(ποσοστιαία  διαφορά)  μεταξύ  των  ΒΜ,  ενδεικτικά,  να
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

(1)  Εισαγωγικό  (αρχικό) κλιμάκιο:  Η  απόκλιση
μεταξύ της Α’ και Β’ Κατηγορίας διαμορφώνεται σε αναλογία
1,1725/1 (117,25%).

(2)  18ο  κλιμάκιο  (ενδιάμεσο): Η  απόκλιση  μεταξύ
της Α’ και Β’ Κατηγορίας διαμορφώνεται σε αναλογία 1,3321/1
(133,21%), ήτοι μεταβολή +15,96% έναντι του αρχικού.
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(3)  Καταληκτικό  (τελικό) κλιμάκιο:  Η  απόκλιση
μεταξύ της Α’ και Β’ Κατηγορίας διαμορφώνεται σε αναλογία
1,2883/1  (128,83%),  ήτοι  μεταβολή  +11,58%  έναντι  του
αρχικού.

Από τα παραπάνω, συνάγεται με απόλυτη βεβαιότητα ότι
η Πολιτεία επιφυλάσσει μια επιλεκτικά δυσμενή μεταχείριση για
όσους  εντάσσονται  στη  Β’  Κατηγορία,  καθόσον  μεταξύ
εισαγωγικού  και  καταληκτικού  κλιμακίου  ο  ΒΜ  αποκλίνει
σημαντικά. Αν ανατρέξουμε τόσο στην αιτιολογική έκθεση του
σχετικού νόμου, όσο και στα λοιπά κείμενα που τον συνοδεύουν
στη  Βουλή  των  Ελλήνων,  δεν  βρίσκουμε  κάποια  πειστική
αιτιολόγηση  για  την  εν  λόγω διαφοροποίηση.  Επιπλέον  είναι
σαφές  ότι  δεν  τίθεται  ζήτημα  αυξημένων  ευθυνών  λόγω
καθηκόντων  κλπ,  αφού  ο  νομοθέτης  έχει  ήδη  κάνει  σχετική
πρόβλεψη  ώστε  τα  λοιπά  επιδόματα  (πλην  ΒΜ)  να
διαρθρώνονται  και  με  βάση τον  διοικητικό βαθμό,  που  είναι
απολύτως αλληλένδετος με τα καθήκοντα και  τις αυξημένες
ευθύνες  που  αναλαμβάνονται  ιδίως  στις  κατηγορίες  των
Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Για  την  άρση  της  συγκεκριμένης  αδικίας,  προτείνεται
η  σταδιακή  αναπροσαρμογή  και επαύξηση των κλιμακίων της
Β’ Κατηγορίας, ως ακολούθως:

(1) Αρχής γενομένης από το 10ο  κλιμάκιο κατά 1%, 
 (2) Το 9ο  κλιμάκιο κατά 2%, 
 (3) Το 8ο  κλιμάκιο κατά 3%, 

(4) Το 7ο  κλιμάκιο κατά 4%, 
(5) Το 6ο  κλιμάκιο κατά 5%, 
 (6) Το 5ο  κλιμάκιο κατά 6%, 
(7) Το 4ο  κλιμάκιο κατά 7%, 
(8) Το 3ο  κλιμάκιο κατά 8%, 
(9) Το 2ο  κλιμάκιο κατά 9%, 
(10) Το  1ο  κλιμάκιο  κατά  10%,   προκειμένου  το

ανάπτυγμα της Β’ Κατηγορίας να προσεγγίσει -κατ’ αναλογία-
το αντίστοιχο της Α΄ Κατηγορίας, όπως αυτό διαμορφώνεται
σήμερα με 
το ισχύον μισθολόγιο.
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ΘΕΜΑ  3  ο   :   Τοποθετήσεις  -  Μεταθέσεις
Στρατιωτικού Προσωπικού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ     (ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)  

Παρά  τις  κατά  καιρούς  διαβεβαιώσεις  κυβερνητικών
παραγόντων περί εφαρμογής ανθρωποκεντρικής πολιτικής και
λήψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών βελτίωσης του νομοθετικού
πλαισίου των μεταθέσεων, διαπιστώνεται πλήρης στασιμότητα
σε  ότι  αφορά  στην  παραχώρηση  του  ευεργετήματος  της
ειδικής  μεταθεσιμότητας  για  όσα  στελέχη  διανύουν  το  30ο
κατ’  ελάχιστον  έτος  υπηρεσίας,  εξαιρουμένων  όσων
Αξιωματικών  προορίζονται  σταδιοδρομικά  για  την  κάλυψη
θέσεων υψηλής ευθύνης.

Πολλάκις έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο προτάσεις για
παραχώρηση ειδικής μεταθετικότητας, με ισχυρά επιχειρήματα
για  τα  εκτιμώμενα  οφέλη  σε  ατομικό  επίπεδο,  όπως  η
διατήρηση μιας κύριας κατοικίας διαμονής, η εξασφάλιση ίσων
ευκαιριών  εκπαίδευσης  για  τα  τέκνα  σε  σταθερό  μαθητικό
περιβάλλον, η μείωση φαινομένων απώλειας της οικογενειακής
συνοχής,  οι  αυξημένες  πιθανότητες  επαγγελματικής
αποκατάστασης  των  συζύγων  που  απασχολούνται  στον
ιδιωτικό  τομέα.  Τα  οφέλη  βέβαια  δεν  περιορίζονται  στο
προσωπικό,  αλλά  ανακλούν  και  στην  Υπηρεσία  από  τον
δραστικό  περιορισμό  του  κόστους  και  τη  μείωση  της
γραφειοκρατίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ

Το  βασικό  επιχείρημα  της  εκάστοτε  πολιτικής  ηγεσίας
είναι  η  ύπαρξη  αρκετών  δεσμευτικών  κοινωνικών  κριτηρίων
(που με ευθύνη της Πολιτείας  θεσπίστηκαν αθρόα και  χωρίς
σχέδιο  τα  τελευταία  χρόνια)  και  τα  οποία  επηρεάζουν  τον
σχεδιασμό  των  μεταθέσεων  (στελέχη  ειδικής
μεταθετικότητας), το οποίο ως γεγονός εισάγει υπέρμετρους
περιορισμούς στην Υπηρεσία, όσον αφορά την αξιοποίηση του
στρατιωτικού προσωπικού για χρονικό διάστημα που,  εφόσον
οριοθετηθεί  το  αμετάθετο στα 25 έτη υπηρεσίας,  μπορεί  να
υπερβαίνει το 1/3 του υπηρεσιακού του βίου (15 έτη), γεγονός
που  δυνητικά  μπορεί  να  επιδράσει  στη  διατήρηση  του
αξιόμαχου των ΕΔ.

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ότι το αίτημα
αυτό καθαυτό στην ουσία αυτοϋπονομεύεται από την εμμονή
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πολλών  ε.ε  συναδέλφων  να  θέτουν,  μετ’  επιτάσεως,  ζήτημα
αμετάθετου με ορόσημο τα 25 έτη, αντί να εστιάσουν (αρχικά
τουλάχιστον) στην παραχώρηση του υπόψη ευεργετήματος στα
30 έτη υπηρεσίας, αφαιρώντας κάθε ουσιαστικό επιχείρημα απ’
όσους  θεσμικούς  παράγοντες  εναντιώνονται  στις  υπόψη
ρυθμίσεις.  Οι  έχοντες  30  έτη  υπηρεσίας  είναι  περιορισμένοι
αριθμητικά  και  δεν  γεννάται  ζήτημα  διατάραξης  του
αξιόμαχου των ΕΔ, με δεδομένο μάλιστα ότι πολλοί εξ’ αυτών
έχουν ήδη το προνόμιο της ειδικής μεταθετικότητας (ειδικές
κατηγορίες).

Παράλληλα,  οι  περισσότεροι  είτε  ως  παλαιοί
ασφαλισμένοι,  είτε  κάνοντας  χρήση  της  μάχιμης  5ετίας  σε
Μονάδες Εκστρατείας (άρθρο 40 του ΠΔ 169/2007), είτε έχουν
απολύτως περιορισμένο ορίζοντα σταδιοδρομίας το ανώτερο 5
ετών (έως την αποστρατεία). Έτσι, με πραγματικούς όρους η
περίφημη  περίοδος  χάριτος  (ειδική  μεταθεσιμότητα)  δεν
υπερβαίνει το 1/7 της συνολικής σταδιοδρομίας (5/35 έτη).

Ο  ΣΑΣΜΥ  διαφωνεί  με  κάθε  μορφή  δημαγωγίας  που
ατυχώς  παρασύρει  και  παραπλανεί  το  συνάδελφο.
Απευθυνόμαστε με  απόλυτη ειλικρίνεια  στα μέλη μας και  σε
όλους τους συναδέλφους,  με κίνδυνο να γίνουμε δυσάρεστοι.
Πρόθεσή μας είναι, με τις τοποθετήσεις μας, να επιδιώξουμε
και  να  διεκδικήσουμε  το  ωφέλιμο  και  το  εφικτό  για  τους
πολλούς  (σε  βάθος  χρόνου  άπαντες  θα  μπορούν  να  κάνουν
χρήση  του  συγκεκριμένου  ευεργετικού  μέτρου)  και  όχι  το
πρόσκαιρο  ή  το  ευχάριστο  για  τους  λίγους.  Αρνούμαστε
κατηγορηματικά  να  συμμετάσχουμε  σε  δημοπρασίες
ευαισθησίας!

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατόπιν  των  παραπάνω,  σταθερή  μας  θέση  είναι  η
προσθήκη στο  άρθρο 5  του  Ν.3883/2010  (ΦΕΚ 167  Α’)  νέας
παραγράφου με α/α 7, με την ακόλουθη διατύπωση:

«7.  Στον  τόπο  (δήμο)  προτίμησής  τους  υπηρετούν
υποχρεωτικά και κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα τα στελέχη που
έχουν  συμπληρώσει  30  έτη  συνολικής  υπηρεσίας,  ως
υπεράριθμοι  και  ανεξαρτήτως  του  αριθμού  και  πέραν  των
προβλεπομένων για τον βαθμό τους θέσεων βάσει των Π.Ο.Υ,
υπό την προϋπόθεση ότι στον τόπο αυτό προβλέπονται θέσεις
της ειδικότητας (Κλάδου - Όπλου/Σώματος). Εάν αυτό δεν είναι
δυνατό,  το  στέλεχος  μετατίθεται  σε  Μονάδα,  Στρατιωτική
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Υπηρεσία ή Κατάστημα του οικείου Κλάδου των ΕΔ που απέχει
το ανώτερο 60 χιλιόμετρα οδικώς από τον τόπο προτίμησης
και  κατά προτεραιότητα εντός της Περιφερειακής Ενότητας
στην οποία υπάγεται αυτός (ο δήμος). Από την εφαρμογή της
διάταξης  αυτής  εξαιρούνται  οι  Ανώτατοι  και  Ανώτεροι
Αξιωματικοί  απόφοιτοι  της  ΑΔΙΣΠΟ  ή  ισότιμων  Ανωτάτων
Σχολών  Πολέμου  των  Κλάδων  ΕΔ  που  επιθυμούν  την
τοποθέτησή  τους  σε  θέση υψηλής  ευθύνης,  στο  πλαίσιο  της
ανέλιξης τους στις ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας, καθώς
και όσα στελέχη προέρχονται από θέση του εξωτερικού και δεν
έχουν συμπληρώσει 5 έτη από τον επαναπατρισμό τους.»

ΘΕΜΑ 4  ο   :  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  παρακάτω  δέσμη  προτάσεων  δεν  συνιστά  ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά επιχειρεί στο μέτρο του δυνατού
και  του  επιτρεπτού  να  κάνει  μια  «προσέγγιση»  σε  τρόπους
επίλυσης  ζητημάτων  που  εγείρονται.  Δεν  αποβλέπει,  ούτε
φιλοδοξεί  να  υποκαταστήσει  την  κρίση  των  αρμόδιων
συνταξιοδοτικών  και  δικαιοδοτικών  οργάνων  της  Πολιτείας,
ούτε να προκαταβάλει  την άποψη και τις θέσεις των λοιπών
ενδιαφερομένων.  Δύναται  όμως να  αποτελέσει  ένα  εργαλείο,
μια πρωτογενής βάση συζήτησης για τη σχεδίαση ενός Χάρτη
Διεκδικήσεων,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  καταρτιστεί  το
συντομότερο  δυνατό,  σε  συνεργασία  με  το  σύνολο  των
εμπλεκομένων φορέων, καθώς και των ενδιαφερομένων για το
θέμα. 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Υπαγωγή  των  στρατιωτικών  συνταξιούχων  στο
Υπουργείο Οικονομικών (ΓΛΚ), ήτοι στον συνταξιοδοτικό θεσμό
του  Δημοσίου  και  απένταξή  τους  από  τον  ΕΦΚΑ  (Κοινωνική
Ασφάλιση),  με  την  υπαγωγή  αυτών  στις  εξαιρέσεις  της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.4387/2016 (στενός πυρήνας
λειτουργών  του  Δημοσίου),  με  πλήρη  κατάργηση  των
διατάξεων  που  ρυθμίζουν  διαφορετικά  το  ανωτέρω  θέμα
(παράγραφος  1  του  άρθρου  4  του  Ν.4387/2016),  ώστε  να
επιτευχθεί η επαναφορά των Στελεχών των Ε.Δ στο πρότερο
συνταξιοδοτικό  καθεστώς,  όπως  διαχρονικά  ίσχυε  από
ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους.
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2. Τροποποίηση  των  διατάξεων  των  παραγράφων  1,3
του  άρθρου  15  του  Ν.4575/2018  με  την  προσθήκη  της
πρότασης  «οι  στρατιωτικές  συντάξεις  αναπροσαρμόζονται
συμφώνως του άρθρου 10 του ίδιου νόμου». Εξυπακούεται ότι η
ρύθμιση  αυτή  συνδέεται  με  την  προτεινόμενη  ρύθμιση  της
προηγούμενης παραγράφου (απένταξη Στρατιωτικών από τον
ΕΦΚΑ),  ειδάλλως  η  προτεινόμενη  ρύθμιση  θα  πρέπει  να
διαμορφωθεί  αναλόγως.  Εν  συνεχεία,  απαιτείται  ο
επαναπροσδιορισμός  του  ποσοστού  της  σύνταξης  επί  των
συνολικών αποδοχών του βαθμού που φέρουν και με τις οποίες
μισθοδοτούνται, κατ’ αντιστοιχία, οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί
(με βάση τα κλιμάκια του Ν.4472/2017), ώστε να επιτευχθεί η
επανασύνδεση  της  σύνταξης  με  τις  αποδοχές  ενεργείας,
εφόσον  ως  σύνταξη  νοείται  η  περιοδική  παροχή  που
καταβάλλεται,  στο  πλαίσιο  της  ειδικής  νομικής  σχέσης  των
στελεχών  των  Ε.Δ  με  το  Κράτος,  αντί  μισθοδοσίας  και  ως
συνέχεια  αυτής,  μετά  την  αποχώρηση  από  την  ενεργό
υπηρεσία.

3. Θέσπιση  νομοθετικής  ρύθμισης,  προκειμένου  οι
Στρατιωτικοί  συνταξιούχοι  να  εξακολουθήσουν  να  εμπίπτουν
στις  διατάξεις  του  Ν.2676/1999  (άρθρο  36),  όπως
αντικαταστάθηκε  με  το  Ν.4151/2013  και  συνεπώς  να
εξαιρεθούν από το άρθρο 20 του Ν.4387/2016.

4. Επαύξηση  των  συντελεστών  αναπλήρωσης  των
Κυρίων Συντάξεων, προκειμένου το ποσοστό αναπλήρωσης να
ανέλθει κλιμακωτά στο επίπεδο του 60% με 40 συντάξιμα έτη
(βαθμιαία αύξηση συντελεστών μετά τα 25 συντάξιμα έτη, σε
συνέχεια  των  βελτιωτικών  παρεμβάσεων  του  Ν.4670/2020).
Εφαρμογή σε δύο (2) φάσεις, από 01 Ιαν 24 (σε ποσοστό 50%
της διαφοράς) και 01 Ιαν 25 (απόδοση υπολοίπου 50%), προς
εξυπηρέτηση  των  υφισταμένων  στενών  δημοσιονομικών
περιθωρίων  (Μνημονιακή  δέσμευση  για  εξασφάλιση
πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5%, μέχρι το έτος 2023).

5. Αναπροσαρμογή του  συντελεστή αναπλήρωσης των
Κυρίων  Συντάξεων  στο  επίπεδο  του  1%  ετησίως,  για  τα
πρόσθετα  έτη  πέραν  των  40  συντάξιμων  ετών  (τυπικός
εργασιακός  βίος),  αντί  χαμηλού  συντελεστή  0,50%  που
καθορίζεται  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4670/2020,  καθόσον
αδικούνται  όσοι/όσες  κατέβαλαν  αυξημένες  ασφαλιστικές
εισφορές  (δεν  αφορά  όσους  συνταξιούχους  στρατιωτικούς
έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 41 του ΠΔ 169/2007
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και λαμβάνουν υψηλότερη αναπλήρωση με βάση τις προβλέψεις
του Ν.4670/2020).

6. Διαγραφή  των Μετοχικών  Ταμείων  των  Ε.Δ  (ΜΤΣ -
ΜΤΝ - ΜΤΑ) και των Ειδικών Κλάδων Ενίσχυσης Μερισματούχων
(ΕΚΟΕΜΣ  -  ΕΚΟΕΝΣ  -  ΕΚΟΕΜΑ)  από  τον  Υποτομέα  των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, του Μητρώου Φορέων της
Γενικής  Κυβέρνησης  της  ΕΛΣΤΑΤ.  Πλήρης  εκκαθάριση
διαχρονικών οφειλών του Δημοσίου προς τα Μετοχικά Ταμεία
των  Ε.Δ  και  συμψηφισμός  αυτών  με  τυχόν  οφειλές  προς  τη
Γενική Κυβέρνηση, όπου απαιτείται.

7. Ανάκληση  της  Εγκυκλίου  με  την  οποία  έχει
καθορισθεί η αποστολή στοιχείων στον ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αναφορικά με
τις  παροχές των  Μετοχικών  Ταμείων  των  Ε.Δ  (ΜΤΣ -  ΜΤΝ -
ΜΤΑ)  και  των  Ειδικών  Κλάδων  Ενίσχυσης  Μερισματούχων
(ΕΚΟΕΜΣ - ΕΚΟΕΝΣ - ΕΚΟΕΜΑ), εφόσον απενταχθούν από τον
Υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Σταδιακή κατάργηση ή κατ’ ελάχιστον νέα δραστική
μείωση  του  ποσοστού  περικοπής  των  συντάξιμων  αποδοχών
(ενδεικτικά  προτείνεται  αναπροσαρμογή  σε  επίπεδο  20%)  σε
περιπτώσεις  εργασιακής  απασχόλησης  των  συνταξιούχων
[άρθρο 20 του Ν.4387/2016].

9. Διακοπή των κρατήσεων του Ν.4093/2012 που έπρεπε
να είχαν καταργηθεί από τη δημοσίευση του Ν.4387/2016, με
σταδιακή επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

10. Εξέταση  δυνατότητας  σταδιακής  κατάργησης  των
συναφών  μειώσεων  των  Ν.4024/2011  &  Ν.4051/2012,  που
υπήρξαν προϊόν απότομης (μη σταθμισμένης) δημοσιονομικής
προσαρμογής, αναλόγως των δημοσιονομικών περιθωρίων (με
βάση τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης και την εξέλιξη αριθμητικού
Μ.Ο τιμών καταναλωτή).

11. Εφαρμογή  της  υπ’  αρ.  244/2017  απόφασης  της
Ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  περί  κατάργησης  της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και απόδοσης των
αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  που  αναλογούν
αναδρομικά.

12. Αναγνώριση  από  τον  ΕΦΚΑ  (Τμήμα  Στρατιωτικών
Συντάξεων) των πρόσθετων συντάξιμων ετών των διατάξεων
της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007, ακόμη και
μετά την παρέλευση 5ετίας από αποστρατείας.
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13. Αναγνώριση ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
του διαστήματος που υπολείπεται  μέχρι τη συμπλήρωση των
συνολικά απαιτούμενων 40 ετών εργασίας (Ν.3865/2010), ως
προς  τον  υπολογισμό  του  ποσοστού  αναπλήρωσης  του
ανταποδοτικού σκέλους της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης
αποστρατείας  με  πρωτοβουλία  της  υπηρεσίας  (ευδοκίμως
τερματίσαντος),  χωρίς  την  καταβολή  των  ασφαλιστικών
εισφορών  που  αναλογούν  στον  εργαζόμενο,  καθότι  τέθηκε
εκτός εργασιακού βίου ακουσίως και χωρίς τη συναίνεσή του.

14. Τροποποίηση  του  υφιστάμενου  θεσμικού  πλαισίου
υπολογισμού  των  στρατιωτικών  συντάξεων,  για  την
αναγνώριση από τον ΕΦΚΑ (Τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων)
των πρόσθετων 3  συντάξιμων ετών,  που  προβλέπονται  στην
παράγραφο 3 του άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007, κατ’ επέκταση
του Α.Ν. 1854/1951 που κυρώθηκε με τον Ν.2113/1952 και τα
οποία αφορούν στην αποκατάσταση στελεχών προέλευσης εξ
Υπαξιωματικών (προσαύξηση μηνιαίου συντάξιμου μισθού κατά
3/35),  για  συνταξιούχους  στρατιωτικούς  που  είχαν  ενταχθεί
στο  υπόψη  καθεστώς  έχοντας  αποδεχθεί  τη  λήψη
συνταξιοδοτικού βαθμού κατώτερου του δικαιούμενου.

15. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν.4387/2016, ώστε
οι ρυθμίσεις περί διαδοχικής ασφάλισης να συμπεριλάβουν τους
στρατιωτικούς  συνταξιούχους  που  εργάζονται  μετά  την
αποστρατεία  τους,  καταβάλλοντας  τις  προβλεπόμενες
ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ  5  ο   :   ΜΕΤΡΑ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  &  ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΕΑΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Μετονομασία  των  ΕΑΑ,  προκειμένου  ο  διακριτικός
τίτλος να περιλαμβάνει και τυπικά το σύνολο των αποστράτων
στελεχών των ΕΔ, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθμολογικής
κατηγοριοποίησης  (Αξιωματικοί,  Ανθυπασπιστές,
Υπαξιωματικοί) και οργανική ανασυγκρότηση με βάση τα νέα
δεδομένα.

2. Εγγραφή  μελών στις  νέες  Ενώσεις  Αποστράτων σε
προαιρετική βάση. Επιβολή εισφορών μόνο για τα μέλη και όχι
ανεξαιρέτως  στο  σύνολο  των  ε.α  συναδέλφων.  Στο  πλαίσιο
αυτό, κρίνεται αναγκαία η παράλληλη ρύθμιση ζητημάτων που
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αφορούν  στις  διευρυμένες  αρμοδιότητες  των  Ενώσεων
Αποστράτων  (έκδοση  δελτίων  εισόδου  σε  Στρατιωτικά
Καταστήματα, παραθέριση σε ΚΑΑΥ - ΚΘΕ - ΚΕΔΑ κλπ), για την
αποφυγή  διακρίσεων  και  ανισοτήτων  μεταξύ  των  ε.α
συναδέλφων.

3. Εκδημοκρατισμός  του  πλαισίου  «εκλέγειν»  και
«εκλέγεσθαι», αφενός με την καθιέρωση αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη  των  ΔΣ  των  τοπικών  Παραρτημάτων  Ενώσεων
Αποστράτων, χωρίς αποκλεισμούς με βαθμολογικά κριτήρια και
αφετέρου με τη διεύρυνση της καταστατικής δυνατότητας των
μελών  να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  το  ΔΣ  των  Ενώσεων
Αποστράτων και την Προεδρία αυτών. Μέχρι σήμερα, για την
Προεδρία των ΕΑΑ επιτρέπεται η υποψηφιότητα μόνο για ε.α
Ανώτατους  Αξιωματικούς.  Η  επιβολή  τέτοιων  περιορισμών,
καλώς  ρύθμιζε  τις  διοικητικές  σχέσεις  κατά  την  ενεργό
υπηρεσία,  στην  αποστρατεία  όμως  είναι  ηθικά  απαράδεκτη,
στοχεύει  στην  καλλιέργεια  ανισοτήτων και  στον  έλεγχο  της
ελεύθερης θέλησης των αποστράτων.

4. Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει  την
νομιμοποίηση  ανάληψης  καθηκόντων  των  ΔΣ  των  νέων
Ενώσεων  Αποστράτων,  καθόσον  πρέπει  να  παύσει  ο
καθιερωμένος διορισμός τους με τη μορφή επικύρωσης από τον
εκάστοτε  ΥΕΘΑ (δημοσίευση  Υπουργικής  Απόφασης),  γεγονός
που,  σημειολογικά,  συνιστά ευθεία απαξίωση και  υποβάθμιση
της βούλησης του κυρίαρχου σώματος των εκλεκτόρων μελών
των Ενώσεων Αποστράτων.

5. Θεσμοθέτηση  επισήμου  κεντρικού  συντονιστικού
οργάνου (Ομοσπονδίας), με πρόβλεψη εκ περιτροπής εναλλαγής
ηγεσίας,  όπου  θα  μετέχουν  ισότιμα  οι  νέες  Ενώσεις
αποστράτων  στελεχών  ΣΞ,  ΠΝ,  ΠΑ.  Ο  διακλαδικός  αυτός
θεσμός  μπορεί  να  εργαστεί  προς  την  κατεύθυνση  της
τυποποίησης  και  ομογενοποίησης  λειτουργιών  των  Ενώσεων
και  παράλληλα  να  αναπτύξει  δεσμούς  για  οργανωμένη
συμπόρευση  δράσεων  των  αποστράτων  με  τις  υπόλοιπες
κοινωνικές  δυνάμεις,  σε  μια  αμοιβαία  αποδοτική
αλληλεπίδραση.

6. Καθιέρωση σε  ετήσια  βάση τακτικής συνδιάσκεψης
για  ανταλλαγή  απόψεων  και  συντονισμό  δράσεων  της
Ομοσπονδίας  Αποστράτων  Στελεχών  ΕΔ  (η  ονομασία  είναι
απολύτως  ενδεικτική)  με  το  σύνολο  των  αναγνωρισμένων
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συλλογικοτήτων, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο
εκφράζοντας τα στελέχη των Ε.Δ. (ενδεικτικά αναφέρονται οι
ΠΟΣ, ΑΝΕΑΕΔ, ΠΟΕΣ, ΠΟΜΕΝΣ, ΣΑΣΣΑΣ, ΣΑΣΜΥΝ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣ,
ΣΑΙΡ, ΣΑΣΜΥ, ΣΑΑΥΣ κ.α).

7. Καθιέρωση σε  ετήσια  βάση τακτικής συνδιάσκεψης
για  ανταλλαγή  απόψεων  και  συντονισμό  δράσεων  με  τους
αντίστοιχους θεσμικούς φορείς  από  τον  χώρο των  Σωμάτων
Ασφαλείας, με τα οποία υπάρχουν συναφή προβλήματα, κοινές
ανησυχίες και σε μεγάλο βαθμό κοινά συμφέροντα, προκειμένου
έτσι να συγκροτηθεί ένα ισχυρό κοινωνικό μέτωπο. Ο θεσμικός
μονόλογος δεν επαρκεί και ο απαιτούμενος διάλογος πρέπει να
ξεκινήσει  μέσα  από  την  υιοθέτηση  κοινών  στόχων  που
επιβάλλεται να έχουν οριζόντια απήχηση στα μέλη των υπόψη
κλάδων.

8.  Συνεργασία και συντονισμός δράσεων με το ΜΤΣ και
τους ΑΟΟΑ - ΟΣΜΑΕΣ, με στόχο τη βέλτιστη εκπλήρωση των
καταστατικών  στόχων,  ενός  εκάστου  των  εμπλεκομένων
φορέων, έχοντας ως δεδομένο την κοινή προέλευση των μελών
και  κατ’  επέκταση  την  ύπαρξη  κοινών  συμφερόντων  προς
εξυπηρέτηση.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Στα  ζητήματα  της  καθημερινότητας  των  συναδέλφων,
στα  προβλήματα  και  τις  αγωνίες  τους,  επιβάλλεται  να
διαμορφωθούν πειστικές προτάσεις - απαντήσεις. Αυτός είναι ο
αντικειμενικός  σκοπός  μας. Μια  θεμελιώδης  αρχή  που  δε
φιλοδοξούμε να κάμψουμε είναι ότι υπάρχει το ευκταίο και το
εφικτό,  τα  οποία  ως  έννοιες  δεν  ταυτίζονται  απαραίτητα,
τουναντίον  σπανίως  συμπίπτουν.  Όμως,  είναι  εδραία  η
πεποίθησή μας ότι  «τον ορίζοντα μπορεί να μην τον φτάσεις
ποτέ,  αλλά  βασίζεσαι  σ΄  αυτόν  για  να  χαράξεις  πορεία  ».  
Συνεπώς, δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλλουμε κάθε ικμάδα των
δυνάμεών μας για την υλοποίηση των καταστατικών στόχων
του  συνδέσμου,  λαμβάνοντας  πάντα  σοβαρά  υπόψη  στο
ευρύτερο πλαίσιο το συμφέρον των ΕΔ και της Χώρας.  

 
-Ο- 

Πρόεδρος

-Ο- 

Γεν. Γραμματέας
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