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Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α. 

Εμείς, οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, 

Απόφοιτοι της Σχολής Τεχνικών Αξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.). 

Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε 

Την Κυβέρνηση και τα βάρβαρα και συνεχώς αναπροσαρμοζόμενα προς το χειρότερο Μνημόνια, για 

την άδικη και χωρίς προηγούμενο επίθεση που δεχόμαστε, με αποτέλεσμα οι μισθοί και οι συντάξεις 

μας να έχουν συρρικνωθεί τραγικά. 

Συγκεκριμένα καταγγέλλουμε : 

 Την πάσης φύσεως περικοπή των μισθών – συντάξεων  

 Την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού 

 Την περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης 

 Την κάθε είδους μείωση των χορηγουμένων μερισμάτων από ΜΤΑ. 

 Την μη εφαρμογή της Απόφασης του ΣτΕ. 

 Τις συνεχείς και επώδυνες αυξήσεις του ΦΠΑ, την επιβολή επιπλέον δυσβάσταχτων άμεσων 

και έμμεσων φόρων που μαζί με τα σκληρά μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών ετήσιων αποδοχών μας έως 70%. 

 Την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

υπηρεσίες υγείας. 

 Τις προσβολές που εξαπολύονται από ορισμένους πολιτικούς με τον χαρακτηρισμό των 

Αξιωματικών ως «μη παραγωγικών». Αντιστεκόμαστε κατάφορα σε κάθε προσπάθεια 

απαξίωσης και υποτίμησης του ρόλου του προσωπικού των Ενόπλων δυνάμεων. Την 

παραγωγικότητα και την αφοσίωσή μας την έχουμε δείξει και την δείχνουμε καθημερινά, 

δουλεύοντας ακατάπαυστα επί 35 χρόνια, χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες, χωρίς επιπλέον 

αποδοχές και σε εξαιρετικά δυσχερείς πολλές φορές συνθήκες, προσφέροντας όλη μας την 

ζωή στην υπηρεσία της πατρίδας. Επίσης καταγγέλλουμε την παράταση του εργασιακού βίου 

και την συνταξιοδότηση των στρατιωτικών σε μεγαλύτερη ηλικία, δεδομένου ότι σύμφωνα με 

όλα τα προαναφερθέντα, το στρατιωτικό προσωπικό εργάζεται περισσότερο από κάθε άλλη 

κοινωνική ομάδα και ο επιπλέον χρόνος που προστίθεται θα επιφέρει την ουσιαστική 

εξόντωσή του. 

 Την αποκατάσταση του σεβασμού στο λειτούργημα των στρατιωτικών και την αντικατάσταση 

της λέξης "ΕΝΣΤΟΛΟΙ" που χρησιμοποιείται από ομάδα του τύπου με την λέξη "ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ" 
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 Καταγγέλλουμε την επίθεση που δέχθηκαν οι συνταξιούχοι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου την 

περασμένη βδομάδα, καθώς και όλες όσες έγιναν στο παρελθόν. 

 Καταγγέλλουμε την πρόθεση που επιχειρείται, με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του 

Ασφαλιστικού, να μετατραπεί το κοινωνικό ζήτημα του ασφαλιστικού σε δημοσιονομικό θέμα, 

καταργώντας κάθε μέτρο και αίσθημα δικαίου, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας, 

ενώ παράλληλα ενισχύει τον κοινωνικό αυτοματισμό, στρέφοντας τη μία κοινωνική ομάδα 

εργαζομένων απέναντι στην άλλη και τους συνταξιούχους, τον έναν απέναντι στον άλλον.  

Δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε 

 Την επαναφορά και διεύρυνση όλων των ασφαλιστικών, εργασιακών, συνταξιοδοτικών, 

κοινωνικών και πάσης φύσεως δικαιωμάτων μας, στην προ των Μνημονίων εποχή. 

 Την εφαρμογή της Απόφασης του ΣτΕ. 

 Την αναγνώριση και τον σεβασμό του κοινωνικού ρόλου των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

 Την αναγνώριση των Πτυχίων των Αποφοίτων όλων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 

Υπαξιωματικών. 

 Την αναθεώρηση του Ν. 3883/2010, που θίγει τους Αξιωματικούς που προέρχονται από 

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών. 

 Την αναβάθμιση της ΣΤΥΑ παράλληλα με την αύξηση της φοίτησης σε τριετή με αντίστοιχες 

παρεμβάσεις για διδακτικό προσωπικό, υποδομές και αντίστοιχη ιεραρχική εξέλιξη. 

 Την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο κείμενο της κοινής ανακοίνωσης, της Ένωσης 

Διοικητικών Δικαστών και της Ένωσης Εισαγγελέων που αναφέρει:  

1.. Ότι σε κάθε περίπτωση η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζει τον 

συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση δηλαδή στον 

συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια 

εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υπόστασης (διατροφή, ένδυση, 

στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, παροχές υγείας) αλλά και την δυνατότητα 

συμμετοχής στην κοινωνική ζωή με τρόπο που δεν αφίσταται πάντως ουσιωδώς από τις 

αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού του βίου (πρβλ. Ολ ΣτΕ 2288/2015).  

2... Ότι οι μέχρι σήμερα ασφαλιστικές επιλογές, επέφεραν μια μείωση (50%) των κύριων και 

επικουρικών συντάξεων με μόνο κριτήριο την συμβολή τους στη μείωση των δαπανών και 

τη «δημοσιονομική προσαρμογή», με συνέπεια την επιδείνωση σε σημαντικό βαθμό του 

βιοτικού επιπέδου των συνταξιούχων, οι οποίοι εκτός από τις περικοπές των συντάξεων 

υπεβλήθησαν παραλλήλως και στο σύνολο των γενικής φύσεως οικονομικών και 

φορολογιών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού 

προβλήματος.  

3.. Ότι για το έλλειμμα ρευστότητας που καταγράφεται στην Κοινωνική Ασφάλιση δεν 

ευθύνονται οι ασφαλισμένοι που κατέβαλαν τις εισφορές τους κατά τον εργάσιμο βίο τους, 

αλλά το Κράτος και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν επί δεκαετίες στη διαχείριση των 

αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, στην πολύ υψηλή ανεργία, την μείωση των 

μισθών, την εισφοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία. 



Σ υ μ π α ρ α σ τ ε κ ό μ α σ τ ε 

σε όλους τους άλλους εργαζόμενους και συνταξιούχους, τους αγρότες, τους απλούς πολίτες του 

μόχθου, τους νέους, τους ανέργους, το σύνολο της κοινωνίας και απαιτούμε και διεκδικούμε την 

εφαρμογή της πολιτικής που θα έχει στο επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ανάγκες του και όχι την 

αχαλίνωτη κερδοσκοπία των Αγορών. 

Δ η λ ώ ν ο υ μ ε 

την απόφαση και δέσμευσή μας να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση των 

ανωτέρω, σε συντονισμό, κοινή δράση και συνεργασία με άλλες επαγγελματικές ομάδες και 

κοινωνικούς φορείς για να αντισταθούμε δυναμικά, στα νέα επώδυνα μέτρα που επιχειρούνται 

συνεχώς σε βάρος μας. 

Α γ ω ν ι ζ ό μ α σ τ ε 

Όλοι μαζί ενωμένοι για να ανατρέψουμε τα τρέχοντα και να αποτρέψουμε τα χειρότερα.  
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