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1.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης 
κ.Π.Καμμένο. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος επιτελείς του ΥΠΕΘΑ και το Προεδρείο 
της Π.Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκλήσεως του κυρίου Υπουργού. 
2.-Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική σε κλίμα κατανόησης και ετέθησαν 
λεπτομερώς όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους , με 
κυρίαρχο το Οικονομικό-Ασφαλιστικό και τις πιθανές μειώσεις στις συντάξεις. Ο 
κύριος Υπουργός εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στα στελέχη των Ε.Δ. και τους 
αποστράτους και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις στους μισθούς 
και τις συντάξεις.. 
3.-Τα θέματα που εξετάσθηκαν , τέθηκαν με τα έγγραφα του  Συντονιστικού 
Συμβουλίου με αριθ.πρωτ 359/24-09-15, 376/14-10-15 ,  392/21-10-15 και κατά την 
σημερινή συζήτηση.    
4.-Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι θέσεις του κ.ΥΕΘΑ περιγράφονται κατωτέρω: 
α.-Συντάξεις , νέο ασφαλιστικό     
Ο κ.ΥΕΘΑ διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοσθεί η απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ 
υπ.αριθ.2192/2014 και ο ίδιος έχει ήδη προωθήσει νομοθετική ρύθμιση στο 
Υπουργείο Οικονομικών για ανάλογη διόρθωση του Ν.4307/14. Επίσης προωθεί 
ενέργειες ώστε οι απόστρατοι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις και έχουν 
τις μικρότερες συντάξεις στο Δημόσιο , να μην υποστούν περαιτέρω μειώσεις με τις 
επερχόμενες ρυθμίσεις. Ο κ.ΥΕΘΑ  γνωρίζει και αναγνωρίζει την συμβολή των 
στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. στην ασφάλεια και την σταθερότητα της Χώρας , 
όπως και τις ειδικές συνθήκες εργασίας τους , που είναι και ο λόγος που έχουν 
ενταχθεί στα ειδικά μισθολόγια , τα οποία δεν πρέπει να καταργηθούν. Το ίδιο ισχύει 
και για τους αποστράτους   
Προωθείται πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων , ΕΚΟΕΜ και των επιδομάτων 
κινδύνου από την προσμέτρηση των συντάξεων.  
Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξουν έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης 
περιουσίας των Ε.Δ. και από την Ελληνική Πολεμική Βιομηχανία , μέρος των οποίων 
θα χρηματοδοτήσει τις ανάγκες που θα προκύψουν. 
Ο κ.ΥΕΘΑ επέτυχε να μην νομοθετηθεί το όριο ηλικίας των 58 ετών για 
συνταξιοδότηση των στελεχών των Ε.Δ. 
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β.-Μετοχικά Ταμεία 
Το ΥΠΕΘΑ έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών επεξεργασμένη πρόταση 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας , με την οποία προτείνεται η άμεση απεμπλοκή των  
τριών Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τις διατάξεις 
θέματος αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 
Το ΥΠΕΘΑ θα προωθήσει επίσης πρόταση για εξαίρεση των Μερισμάτων και των 
ΕΚΟΕΜ από το άθροισμα των συντάξεων , όπως αυτές υπολογίζονται από την 
ΗΔΙΚΑ , γιατί τα Μετοχικά αφενός δεν είναι επικουρικά και αφετέρου αυτός ο τρόπος 
υπολογισμού συντάξεων και κρατήσεων είναι κατάφορα άδικος αφού γίνεται επί 
πλασματικών και όχι πραγματικών αποδοχών.  
Υπάρχει μελέτη για αποκατάσταση της απώλειας λόγω P.S.I.  
Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί και θα αντιδράσει , εφόσον υπάρξει , Υπουργική Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών για ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
(Μετοχικά Ταμεία και Ενώσεις Αποστράτων) στον Ενιαίο Λογαριασμό που θα 
ελέγχεται από τον Υπουργό Οικονομικών  , που επί του παρόντος δεν έχουν ενταχθεί 
(Ν..4337/15-ΦΕΚ Α.΄129 από 17-10-2015 Άρθρο 69Α παράγραφοι 1 και 6 σελίδα 
1185) 
γ.-Συνταξιοδοτική προστασία σε αποστράτους μέχρι την συμπλήρωση του 
55ου έτους ηλικίας 
Το ΥΠΕΘΑ στα πλαίσια κατάργησης των συνταξιοδοτικών περικοπών με ηλικιακά 
κριτήρια έχει στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών τροπολογία κατάργησης της 
διάταξης του Ν.4024/11 , για συνταξιοδοτική τακτοποίηση της συγκεκριμένης 
κατηγορίας αποστράτων. 
δ.-Υγειονομική-Φαρμακευτική περίθαλψη και Στρατιωτικά Νοσοκομεία 
Το Συντονιστικό Συμβούλιο να αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις 
ε.-Καθιέρωση Ημέρας Αποστράτου-Βετεράνου 
Έχει αποφασισθεί η καθιέρωση της Ημέρας αυτής με πιθανότερες ημερομηνίες την 
21η Νοεμβρίου και την 14η Σεπτεμβρίου 
στ.-Παραθερισμός αποστράτων στα θέρετρα των Ε.Δ. 
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές στο υφιστάμενο 
καθεστώς το ταχύτερον. 
ζ.-Συμμετοχή των τριών Ενώσεων σε Διοικητικά Συμβούλια , Επιτροπές και εν 
γένει διαδικασίες που αφορούν τους αποστράτους 
Το Συντονιστικό Συμβούλιο θα αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις το ταχύτερον 
η.-Αναγνώριση Ν.Διπλωμάτων και Ν.Φυλλαδίων στελεχών του Π.Ν. 
Το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ εξετάζει το θέμα με το οποίο οι 
προερχόμενοι από το Π.Ν. Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί όταν αποστρατεύονται για 
οποιονδήποτε λόγο , πλην επαγγελματικής ανεπάρκειας , να αποκτούν αυτοδικαίως 
Δίπλωμα , Πτυχίο ή άδεια Ναυτικής ικανότητας για υπηρεσία σε εμπορικά πλοία 
Παράλληλα ο ίδιος ο κ.ΥΕΘΑ έχει κάνει επαφές με τους αρμοδίους του Υ.Ε.Ν.-
Ν.ΠΟΛ και άτυπα  της Π.Ν.Ο. και του Ν.Α.Τ. 
θ.-Επανάληψη της εκπομπής < ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ>  
Ο κ.ΥΕΘΑ σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ στις 15-06-2015 , συμφώνησε να 
προχωρήσει σε μία συμφωνία του ΥΠΕΘΑ με την ΕΡΤ , προκειμένου να ξεκινήσει 
μία εκπομπή των Ε.Δ. διαφορετική από ότι στο παρελθόν. Μία εκπομπή η οποία θα 
προβάλει το έργο των Ε.Δ. , τα προβλήματα των στρατιωτικών εν ενεργεία και 
αποστρατεία , αλλά και την κοινωνική προσφορά των Ε.Δ. 
ι.-Να σταματήσει ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός των στελεχών των Ε.Δ. ως 
ενστόλων 
Είναι πάγια θέση του κ.ΥΕΘΑ και συμφωνεί ότι είναι απαράδεκτος αυτός ο 
χαρακτηρισμός. 
5.-Ο κ.ΥΕΘΑ ενημέρωσε το Συντονιστικό Συμβούλιο και για τα μέτρα που έλαβε και 
θα λάβει για τα εν ενεργεία Στελέχη.  
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6.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ.ΥΕΘΑ για το ενδιαφέρον του και 
αναμένει την υλοποίηση των ανωτέρω . Ταυτόχρονα  γνωστοποίησε στον κ.ΥΕΘΑ 
ότι οι απόστρατοι θα αντιδράσουν μαζικά και δυναμικά , σε περίπτωση που για μία 
ακόμη φορά καταστούν τα θύματα τόσο από την μη εφαρμογή στο ακέραιο της 
απόφασης του ΣτΕ , όσο και από τα επερχόμενα μέτρα των Υπουργείων 
Οικονομικών και  Εργασίας.  
Καλεί δε όλους τους αποστράτους να είναι σε εγρήγορση για κινητοποιήσεις και 
όποιες άλλες ενέργειες κριθούν αναγκαίες μέχρι την τελική δικαίωση. 
 
Υποστράτηγος  .ε.α.       Ε.Δανιάς                      Πρόεδρος ΕΑΑΣ 
Υποστράτηγος ε.α. Β.Ροζής                                Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ 
Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού 
Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ 
Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης               Πρόεδρος ΕΑΑΑ 
Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ 
                                              
                                               Για την ακρίβεια 
                               Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού  
 
                          Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς  


