
Το Ιστορικό του Εμπαιγμού των Αποστράτων με τον ν 4093/12; 

Παναγιώτης Δημητριάδης  
  Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 
 

Μετά από δύο χρόνια υποσχέσεων του ΥΠΕΘΑ, για την παύση της 
αντισυνταγματικής παρακράτησης εκ του μερίσματος, όσων αποστρατευτήκαν πριν το 
2016, ουδείς γνωρίζει την αιτία που δεν υπάρχει πρόοδος επίλυσης  του προβλήματος 
που δημιούργησε ο ν. 4093/12. 

 
Από το 2019 τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) Στρατού - Ναυτικού και Αεροπορίας 

ασχολήθηκαν με την αντισυνταγματικότητα του ν. 4093/12  και  συνέταξαν έγκαιρα  
μελέτες  για τα οικονομικά  μεγέθη   που πιθανόν να  επηρέαζαν το κάθε ταμείο, μετά την 
παύση της παρακράτησης εκ του μερίσματος, για όσους αποστρατεύτηκαν πριν το 
2016.  Οι μελέτες αυτές  κατατέθηκαν στα Γενικά Επιτελεία τέλος του  2019, με εισήγηση, 
να παύσει η παρακράτηση,  δεδομένου ότι τα ταμεία  δεν επηρεάζονται.  Τη θετική 
εισήγηση των ΜΤ  ακολούθησαν και τα Γενικά Επιτελεία τα οποία διαβίβασαν τις μελέτες 
στο ΥΠΕΘΑ.  

 
  Στην πράξη  το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ, από το 

2019 έθαψε  τα πρόβλημα,  παρά τις υποσχέσεις του κ. ΥΕΘΑ και την βροχή των 
ερωτήσεων στην ΒτΕ από Βουλευτές όλων των κόμματων, αφού  ποτέ   δεν πήρε 
ξεκάθαρη  θέση για την πορεία του θέματος, ενώ οι απαντήσεις δείχνουν ότι αναλίσκεται 
σε επικοινωνιακούς  αεροπορικούς ελιγμούς  κοινώς  «κολοτούμπες» που λέει ο λαός.  
Επιπρόσθετα η μη ανταπόκριση του ΥΠΕΘΑ  στις  διαμαρτυρίες  των αποστράτων για την 
επίλυση,  παρά τις υποσχέσεις, δείχνει ότι δεν υπάρχει  ευμενής διάθεση για επίλυση του 
προβλήματος, βάζοντας πότε θέμα δημοσιονομικής πολιτικής και πότε βιωσιμότητας των 
ταμείων. Συγκεκριμένα : 

 
 Στις 5 Μια. 2020 το ΥΠΕΘΑ και αφού έχει πάρει θετική εισήγηση των ΜΤ για 

υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ από το 2019, απαντά στην Ερώτηση 5230/30-3-2020 
των Βουλευτών του ΚΚΕ Ν. Παπαναστάση και Θ. Παφίλη  αναφέροντας  ότι: 

 
«Το ζήτημα των κρατήσεων του ν 4093 εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΥΠΕΘΑ έχει ζητήσει απόψεις - προτάσεις από τα Επιτελεία και τα 
Μετοχικά Ταμεία». 

 
  Δηλαδή το ΥΠΕΘΑ  αν και έχει λάβει τις προτάσεις των ΜΤ από το 2019 ,  στις 5 
Μαι. 2020 κάνει αναφορά για κάτι το οποίο ήδη έχει λάβει.  

 
 Στις 30 Νοε. 2020  το ΥΠΕΘΑ σε απάντηση της  Ερώτησης 1379/03-11-

2020 των Βουλευτών του ΚΚΕ κ Ν. Παπαναστάση και Θ. Παφίλη αναφέρει ότι : 
 

 «Τα ποσά αποτελούν σημαντικό έσοδο για τα Μετοχικά Ταμεία με βάση την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, την αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων  εξασφαλίζοντας τη 
βιωσιμότητα των Ταμείων πάντοτε σε συνάφεια με τα αντίστοιχα έσοδά τους. Το ΥΠΕΘΑ 
επεξεργάζεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης που επιβλήθηκαν στα μερίσματα». 
 
 Εδώ το ΥΠΕΘΑ αφ ενός στηρίζει τη βιωσιμότητα των ΜΤ σε αυτούς που 
αποστρατεύτηκαν πριν το 2016 παρά την αντίθετη εισήγηση των ΜΤ, και αφ ετέρου 
επεξεργάζεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση των μειώσεων (σ.σ. Τώρα 
το θέμα δεν εμπίπτει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

 



 Στις 18 Μαρ.  2021 ο κ. ΥΕΘΑ σε  απάντηση της  ερώτησης 4328/18-2-2021 
των Βουλευτών του ΚΙΝΑΛ Β. Κεγκέρογλου και Γ. Φραγγίδη αναφέρει ότι: 

 
 «Ήδη, βρίσκεται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας, σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, 
προκειμένου να ενταχθεί σε προσεχές νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ. Με το υπόψη σχέδιο, προωθείται 
νομοθετική ρύθμιση για παύση, από την 1η Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, των μειώσεων και 
κρατήσεων του ν. 4093/2012». 
 
   Μετά από τέσσερεις μήνες απραγίας το σχέδιο συνεχίζεται να επεξεργάζεται.  

 
 Στις 26 Απρ. 2021 σε  απάντηση του κ.  ΥΕΘΑ στην Ερώτηση 5405/27-03-

2021 του Βουλευτή  ΕΛΛ.ΛΥΣΗ, Α. Μυλωνάκη αναφέρει ότι : 
 

 «Σας γνωρίζουμε ότι κατά την παρούσα φάση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ έχουν 
ολοκληρώσει τη σύνταξη σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης και επίκειται η ένταξή του σε προσεχές 
νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ».  

 
  Προφανώς εννοεί ότι όλα είναι έτοιμα και αναμένεται να εισαχθεί η τροποποίηση 
προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή.  

 
 Μετά από αδράνεια  εξαμήνου του ΥΠΕΘΑ , οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ  

Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιώργος Μουλκιώτης και Κώστας Σκανδαλίδης, καταθέτουν την 
Ερώτηση υπ αριθμ. 8980/14-09-2021. Στην απάντησή του  στις  5 Οκτ 2021 ο κ. ΥΕΘΑ  
αναφέρει  ότι: 

 
 «Σας γνωρίζουμε ότι, για την εν θέματι περίπτωση έχει εκπονηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση που 
περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ». 

 
  Μετά  από παρέλευση 6 μηνών ο κ. ΥΕΘΑ μας ενημερώνει ότι η νομοθετική 
ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, χωρίς να αναφέρει το νομοσχέδιο. 
Τυχαίο;. 

 
 Στις 20 Δεκ. 2021 σε απάντηση του κ. ΥΕΘΑ στην ερώτηση 

1306/17/11/2021 του Βουλευτή της ΝΔ  Μ.  Χαρακόπουλου αναφέρεται  ότι: 
 

«…βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νομικής επεξεργασίας σχέδιο τροπολογίας, με το οποίο 
προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την παύση των εν λόγω μειώσεων και κρατήσεων  στα 
μερίσματα...». 
 
   Εδώ το ΥΠΕΘΑ φαίνεται ότι έπεσε  σε Spatial Disorientation τύπου Inversion 
Illusion,  αφού τα ίδια έλεγαν στις 30 Νοε. 2020  και 18 Μαρ. 2021, ενώ στις 5 Οκτ. 2021, ο 
κ. ΥΕΘΑ διαβεβαίωσε τους Βουλευτές,  ότι η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του 
ΥΠΕΘΑ.  

 
 Στις 7 Φεβ. 2022 με αριθμ πρωτ. 2986 κατατίθεται νέα ερώτηση στην ΒτΕ 

από τον Βουλευτή της ΝΔ  Α. Μπαρτζώκα ο οποίος ρωτά ευθέως τον κ ΥΕΘΑ: 
 

  «Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νομική επεξεργασία για  την οριστική διευθέτηση του ζητήματος και 
πότε αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή και αν θα ενσωματώνει και 
αναδρομική ισχύ». 

 
  Αναμένεται  με μεγάλο ενδιαφέρον  από τους απόστρατους μία ειλικρινής απάντηση 
του κ. ΥΕΘΑ. 

 



 Στις 16 Φεβ. 2022 συζητείται η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ Β. Κεγκέρογλου στις 14/2/2022 (ΒτΕ Σύνοδος Γ΄- Συνεδρίαση ΟΕ΄).  Στην 
συζήτηση παρευρέθηκε ο κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής 
ανέφερε ότι: 

 
«Το ΥΠΕΘΑ ανέθεσε ήδη από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους στην αρμόδια οικονομική 
διεύθυνση του ΥΠΕΘΑ, δηλαδή την ΓΔΟΣΥ-ΔΟΙ, την προώθηση σχεδίου τροπολογίας με το οποίο 
θεσπίζεται νομοθετική ρύθμιση για παύση από την 1η Ιανουαρίου του 2021 των εν λόγω μειώσεων 
και κρατήσεων στα μερίσματα…»  

 
 Εδώ ο κ. ΥΦΕΘΑ φαίνεται ότι δεν διάβασε τι δήλωνε το ΥΠΕΘΑ εδώ και δύο χρόνια 
και πέφτει σε inverted deep stall, με τον Β. Κεγκέρογλου να απαντά: 
 
«Είναι ενάμισης χρόνος από τότε που είπατε ότι το επεξεργάζεστε και φως δεν είδαμε. Μπορείτε να 
μου δώσετε λίγο τα φώτα σας σήμερα;». 

 
 Από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, οι απαντήσεις των κ. ΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ  
δεν έχουν ούτε συνέχεια ούτε συνέπεια και χαρακτηρίζονται από απροθυμία στην 
υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ, λες και η παρακράτηση δεν είναι χρήματα των 
μερισματούχων αλλά κρατική επιχορήγηση.    

 
Ο κ. ΥΕΘΑ καλείται με αίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας να σταθεί επιτέλους, στο 

ύψος των περιστάσεων και να αποκαταστήσει την αδικία που υφίστανται οι 
αποστρατευθέντες μερισματούχοι  πριν το 2016. 

 
«Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκράτεις», αποδίδεται στον Μέγα Αλέξανδρο και 

αναφέρεται όταν οι πράξεις είναι ανακόλουθες των λόγων.   
 
 
 
 
 
 


