
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(Σ.Α.Σ.Μ.Υ)

Νόμιμα  αναγνωρισμένο  σωματείο  με  την  υπ’  αριθ.  07/27-3-2018 διάταξη
Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημένο στα βιβλία
σωματείων του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018.
Ηλεκτρονική διεύθυνση :  http://www.sasmy.gr
Ε-mail                                  :  info@sasmy.gr
Ομάδα Facebook              :  https://web.facebook.com/groups

Αρ. Πρωτ.: 14/2021
Τρίκαλα, 05 Ιούλ 21

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη 

ΚΟΙΝ  : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή

 Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
ΕΑΑΣ - ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ
ΠΟΕΣ - ΣΑΣΜΥΝ - ΣΑΣΥΔΑ - ΣΑΣ - ΣΑΙΡ - ΣΑΑΥΣ - ΣΟΕΔ
ΜΜΕ - Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ :   Κοινωνική Ασφάλιση (Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό Σύστημα) 

ΣΧΕΤ   : α. Α.Ν 1854/1951 (ΦΕΚ Α’ 35)
β. Π.Δ 169/2007 (ΦΕΚ Α’ 210)
γ. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85)
δ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74)       
ε. Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α΄ 43)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  του  (β)  σχετικού  και  κατ’  επέκταση  των
διατάξεων του (α) ομοίου και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παρ. 3, καθορίζεται ότι:  «Η
σύνταξη  των  μόνιμων  ανθυπασπιστών  και  οπλιτών  των  Ένοπλων  Δυνάμεων,  της
Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που
δεν  εξομοιώνονται  με  ορισμένους  βαθμοφόρους  του  στρατεύματος  στρατιωτικών
νοσοκόμων,  προσαυξάνεται  κατά  3/35  του  μηνιαίου  συντάξιμου  μισθού  τους,  εφόσον
έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»

Επίσης,  στην  παρ.  5  του  ιδίου  άρθρου,  καθορίζεται  ότι:  «Η  σύνταξη  των
στρατιωτικών γενικά δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι μικρότερη από εκείνη που θα
είχαν δικαίωμα να πάρουν με βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού που έφεραν πριν από
την  προαγωγή  τους  σε  ανώτερο  βαθμό,  μαζί  με  το  επίδομα  χρόνου  υπηρεσίας».  Οι
συγκεκριμένες  διατάξεις,  ως  ελάχιστο  «αναγνώριση  προσφοράς»,  είχαν  στόχο  στην
προστασία  των  συντάξιμων  αποδοχών  των  χαμηλόβαθμων  στελεχών  των  ΕΔ,  οι  οποίοι
λόγω  των  αυξημένων  ιδιαιτεροτήτων  του  λειτουργήματος  δεν  μπορούσαν  ή  δεν
επιθυμούσαν  (για  διάφορους  θεμιτούς  λόγους,  προεχόντων  της  αυξημένης
επικινδυνότητας  και  των  συνεχών  μεταθέσεων  που  είναι  σύμφυτες  με  τη  στρατιωτική
ιδιότητα) να εξαντλήσουν στις ΕΔ, εργασιακό βίο 35 ετών.    
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Στην  πράξη  οι  παλαιότεροι  συνάδελφοι  που  ενέπιπταν  στις  συγκεκριμένες
διατάξεις, εφόσον αποχωρούσαν από τις τάξεις των ΕΔ με λιγότερα από 35 έτη υπηρεσίας,
ελάμβαναν 3  επιπλέον  συντάξιμα έτη υπηρεσίας  (+3/35 ως προς  την  αναπλήρωση),  με
«αντιστάθμισμα» τη συνταξιοδότησή τους με τον κατεχόμενο διοικητικό και κατ’ επέκταση
μισθολογικό βαθμό, παραιτούμενοι  δηλαδή του δικαιούμενου καταληκτικού διοικητικού
και  μισθολογικού  βαθμού  (εν  ολίγοις  ελάμβαναν  Βασικό  Μισθό  μικρότερο  του
δικαιούμενου).  Η  όλη  διαδικασία  γινόταν  μέσω  του  ΓΛΚ,  το  οποίο  επέλεγε
προσωποποιημένα τη συμφερότερη οικονομικά επιλογή για κάθε συνάδελφο (a la carte
χρήση ή μη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του Π.Δ. 169/2007).

 
Με τη διαμόρφωση του ισχύοντος συνταξιοδοτικού πλαισίου από το 2016 και

εντεύθεν,  μεγάλος  αριθμός  Αξιωματικών  προερχόμενων  από  τη  Σχολή  Μονίμων
Υπαξιωματικών και εν γένει το σώμα των Υπαξιωματικών, που είχαν αποστρατευθεί στο
παρελθόν  με  λιγότερα  από  35  έτη  συντάξιμης  υπηρεσίας,  δίχως  να  έχουν  λάβει  τον
καταληκτικό  διοικητικό  βαθμό,  και  κατ’  αντιστοιχία  καταληκτικό  μισθολογικό  βαθμό,
βρέθηκαν  να  λαμβάνουν  συντάξιμες  αποδοχές μικρότερες  από  αυτές  που  στην
πραγματικότητα τους αναλογεί (εφόσον δεν προσμετράται πλέον η  προσαύξηση 3/35 της
σύνταξής,  έναντι  αποδοχής  λήψης  μικρότερου  μισθολογικού  βαθμού),  καθόσον  δεν
υφίσταται  ανάλογη  πρόβλεψη στους  Ν.4387/2016  και  Ν.4670/2020,  αναφορικά  με  τον
τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών. 

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των νομοθετικών
παραλήψεων  που  καταδεικνύουν  την  κρατική  δομική  ασυνέχεια  και  ασυνέπεια.  Οι
απώλειες εισοδήματος, που απορρέουν σε μηνιαία τακτική βάση, έρχονται σε αντίθεση με
το πνεύμα του άρθρου 1  του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της  ΕΣΔΑ,  με το  οποίο
κατοχυρώνεται  «ο  σεβασμός  της  περιουσίας  του  προσώπου,  το  οποίο  μπορεί  να  την
στερηθεί  μόνο  για  λόγους  δημόσιας  ωφέλειας». Γίνεται  λοιπόν  κατανοητό,  ότι  η  μέχρι
σήμερα συμπεριφορά της Πολιτείας απέναντι στους θιγόμενους συναδέλφους προσκρούει
στην Αρχή της Ισότητας και της Αναλογικότητας.

Προκειμένου  να  αρθεί  η  συγκεκριμένη  αδικία,  η  οποία  εκτιμάται  ότι  δεν
επιδέχεται  αμφισβήτησης,  προτείνεται  όπως  εξετασθούν,  διαζευκτικά  και  κατά
προτεραιότητα υλοποίησης, τα ακόλουθα: 

α. Τροποποίηση  του  ισχύοντος  θεσμικού  πλαισίου  (ασφαλιστικό  σύστημα),
προκειμένου  με  τις  κατάλληλες  νομοτεχνικές  ρυθμίσεις  να  επανέλθουν  σε  ισχύ  οι
συγκεκριμένες  ευεργετικές  διατάξεις  των  (α)  και  (β)  σχετικών,  όπως  ίσχυαν  προ  της
ψήφισης  των  (γ)  και  (ε)  ομοίων,  με  την  κατ’  εξαίρεση  προσθήκη  και  συνυπολογισμό
επιπλέον  3  συντάξιμων  ετών  (σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  και  τις  οριοθετήσεις  του
Ν.2084/1992)  σε  όσους/όσες  έκαναν  χρήση των  εν  λόγω ρυθμίσεων στο  παρελθόν  και
μέχρι εφαρμογής του (γ) σχετικού.

β. Επανυπολογισμός των συντάξεων όσων έκαναν στο παρελθόν και μέχρι το
έτος  2016  χρήση  των  συγκεκριμένων  ευεργετικών  διατάξεων  των  (α)  και  (β)  σχετικών,
λαμβανομένων όμως υπόψη των δικαιούμενων πραγματικών συντάξιμων ετών (χωρίς την
προσαύξηση των 3  ετών),  σε  συνδυασμό με τον  μισθολογικό  βαθμό αποστρατείας  που



-3-

αναγράφεται  στο  φύλλο  διακοπής  μισθοδοσίας,  ήτοι  των  συντάξιμων  αποδοχών  που
αναλογούν βάσει του δικαιούμενου καταληκτικού διοικητικού και μισθολογικού βαθμού. 

Η ως άνω προτεινόμενη διευθέτηση είναι απόλυτα αναγκαία για την άρση της
συντελεσθείσας αδικίας, αφού με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο έχει μεν καταργηθεί η
θετική πλευρά μιας παλαιότερης ρύθμισης (προσαύξηση ετών υπηρεσίας κατά 3/35), αλλά
συνεχίζει να εφαρμόζεται μονοδιάστατα και καταχρηστικά η αρνητική πτυχή (μισθολογικός
βαθμός χαμηλότερος του δικαιούμενου, βάσει του εργασιακού βίου). 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί μείζον ζήτημα ηθικής τάξης για μεγάλη μερίδα
τόσο των μελών του Συνδέσμου, όσο και λοιπών αποφοίτων ΑΣΣΥ, καθώς και συμπολιτών
μας, οι οποίοι ατυχώς αισθάνονται ότι, κατά κάποιο τρόπο, «εξαπατήθηκαν» από την ίδια
την Πολιτεία. Η δε προκληθείσα μέχρι σήμερα οικονομική ζημία είναι σημαντική σωρευτικά
(από  εφαρμογής  του  Ν.4387/2016  έως  και  σήμερα),  αν  λάβουμε  υπόψη  τις  δυσχερείς
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας. 

Τυχόν  διευθέτηση  του  ζητήματος  με  τρόπο  θετικό  για  τους  θιγόμενους
συναδέλφους,  δεν  μπορεί  παρά  να  χαρακτηριστεί  ως  απόφαση  με  σημαίνουσα  ηθική
ακτινοβολία, που θα τιμά ιδιαίτερα όσους θα συμβάλουν στη λήψη των συγκεκριμένων
αποφάσεων.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- 
Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος

-Ο- 
Γεν. Γραμματέας

       Στέφανος Κουκουράβας
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