
Συντάξεις Αποστράτων: Μια 12ετία ανατροπών και περικοπών 

         ΜΑΙΟΣ 2022 

Η ιστορία 

Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπήρξαν τα μεγάλα θύματα της οικονομικής κρίσης και των 
μνημονίων. Ήταν ο εύκολος στόχος από το 2010 και μετά και πάντοτε με το πρόσχημα της 
εξοικονόμησης πόρων υπέρ των ασθενέστερων (εισφορές αλληλεγγύης κλπ) στη βάση 
των ανελαστικών απαιτήσεων που επέβαλε η «τρόικα»(ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ). 

 Έχουν γραφεί πολλά για το θέμα αυτό και ο απόστρατος συνταξιούχος σήμερα βρίσκεται 
σε σύγχυση, με την αλήθεια να είναι δυσδιάκριτη, αλλά λόγω της μετριοπάθειας που 
διαχρονικά  διακρίνει τον κλάδο, βιώνει στωικά τα τετελεσμένα από το «κατακρήμνισμα» 
των συντάξεων στο 40% περίπου των αρχικώς εκδοθέντων αποφάσεων συνταξιοδότησής.  

Πως φθάσαμε στο σήμερα; 

Στην αρχή, με την αμέριστη συνδρομή των ΜΜΕ, ενοχοποιήθηκε όλος ο κλάδος των 
στρατιωτικών: ότι δηλ. λαμβάνουν πολύ υψηλούς μισθούς και επομένως υψηλές συντάξεις 
που δεν αναλογούν στις ασφαλιστικές εισφορές, ότι συνταξιοδοτούνται πολύ νέοι, ότι είναι 
αντιπαραγωγικοί και δεν συνεισφέρουν στο εθνικό προϊόν, ότι δεν πρέπει να συνδέεται ο 
μισθός εν ενεργεία με τη σύνταξη, και άλλα παρόμοια ψευδή και απαξιωτικά που 
οδήγησαν τελικά στη θεσμική εφαρμογή των περικοπών-μειώσεων. 

Με τη βοήθεια του κοινωνικού αυτοματισμού μειώθηκαν σημαντικά οι συντάξεις, 
υποβαθμίζοντας αντίστοιχα το βιοτικό επίπεδο των αποστράτων στρατιωτικών ΕΔ & ΣΑ. 
Ψηφίστηκαν οι «κατάλληλοι νόμοι-μνημόνια» με αιτιολογία τις έξωθεν υποδείξεις-
απαιτήσεις των «θεσμών».    

Οι ρυθμίσεις 

Αναφέρεται συνοπτικά το ιστορικό των μειώσεων των συντάξεων από τους νόμους που το 
επέβαλαν: 

Ι.  Νόμος 3847/2010 

Μειώθηκαν η 13η και 14η σύνταξη στα  800 ευρώ ετησίως (€400,€200+€200 Δώρα Χριστ-
Πάσχα-Επίδομα αδείας).  

ΙΙ. Νόμος 4093/2012  

1) Καταργούνται ολοσχερώς από 1-1-2013 τα Δώρα των 800€ σε όλους τους 
συνταξιούχους.  

2) Μειώνεται κατά 12% το τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε τα 
1.300€.        

3) Επιβάλλεται για ..προσωρινό διάστημα(!!) τριών χρόνων (που έφθασε ήδη τα 
10 χρόνια και συνεχίζεται) η γνωστή ως «ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ». 



Το αναλογικό μέρος της κράτησης «εισφοράς αλληλεγγύης» που αφορά στο 
Μέρισμα  αποδίδεται στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, ενώ ΔΕΝ διενεργείται σε όσους 
συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 13η Μαΐου 2016(ισχύς ν.4367).   

Με την διακοπή της κράτησης αυτής θα αυξηθεί αναλογικά το μέρισμα, με 
δυνατότητα χορήγησης αναδρομικών ως αχρεωστήτως. Εκκρεμεί σχετική 
νομοθετική ρύθμιση που ανεξήγητα καθυστερεί να προωθηθεί για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα.  

ΙΙΙ. Νόμος 3986/2011(άρθρο 29)  

Εφαρμόστηκε ..προσωρινά, και ισχύει ήδη για 12 συναπτά έτη, η «ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», ανεξάρτητα από την «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων». Ισχύει 
για το σύνολο των εισοδημάτων από κάθε πηγή (των «τεκμηρίων» περιλαμβανομένων), με 
την υποβολή-εκκαθάριση Δήλωσης ΦΕ, για εισοδήματα >12.000€, αφορά  εργαζόμενους 
του δημοσίου & συνταξιούχους (ενώ έχει ανασταλεί στον ιδιωτικό τομέα). 

IV. Νόμος 4367/2016 

Έθεσε τις συντάξεις σε νέα βάση. Οι αρχικές αποφάσεις συνταξιοδότησης του ΓΛΚ 
καταργήθηκαν. Ο ΕΦΚΑ επανυπολόγισε τις παλαιές συντάξεις σε τρία επίπεδα:  

α)«εθνική σύνταξη» που ανέρχεται μέχρι 384€  

β)«ανταποδοτική σύνταξη» που προστίθεται στην εθνική βάσει των ασφαλιστικών 
εισφορών  

γ)«προσωπική διαφορά» που βαίνει μειούμενη, δηλ. αν κάποτε δοθεί αύξηση 
στις συντάξεις οι παλαιοί συνταξιούχοι δεν θα την λάβουν μέχρι να μηδενιστεί η 
προσωπική διαφορά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι συντάξεις των αποστράτων παραμένουν συρρικνωμένες και οι αναμενόμενες 
ρυθμίσεις για την διακοπή ή περιορισμό, των αντισυνταγματικών κατά ΣτΕ, 
κρατήσεων-μειώσεων που επιβλήθηκαν για μνημονιακούς λόγους, δεν έχουν 
ακόμα εξεταστεί από την πολιτεία χωρίς σαφή πρόβλεψη τούτο να συμβεί στο 
εγγύς μέλλον, δηλ.: 

Α. Οι αποφάσεις ΣτΕ (2287/2015-2288-2290/2015) που έκριναν αμετάκλητα ως 
παράνομες-αντισυνταγματικές τις περικοπές των Ν.4051/12-4093/12, δεν 
εφαρμόζονται, ούτε αναδρομικά, ούτε δώρα χορηγούνται. Πιθανοί λόγοι: 
«δημοσιονομική πειθαρχία», ανάγκη ανάκτησης «επενδυτικής βαθμίδας» των οίκων 
αξιολόγησης, πιθανές συστάσεις των «ευρωπαϊκών θεσμών ενισχυμένης 
εποπτείας». 

Β. Η κατάργηση της «Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης» διαφαίνεται ότι δεν θα 
υλοποιηθεί σύντομα, λόγω της νέας οικονομικής-ενεργειακής  κρίσης και των 
δημοσιονομικών ζητημάτων που αναδύονται ως συνέπεια της πανδημίας και του 
πολέμου στην Ουκρανία που οδήγησαν στις οικονομικές ενισχύσεις του Π/Υ για 



τους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ως η κυβερνητική απόφαση 
της 5/5/22 . 

Γ. Δεν προβλέπονται αξιόλογες αυξήσεις στις συντάξεις παρά την μεγάλη 
άνοδο πληθωρισμού και ακρίβειας που συρρικνώνει περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο 
των συνταξιούχων.  

Μπορεί να γίνει κάτι;  

Απάντηση: ΟΧΙ, όσο εξαντλούμε το ενδιαφέρον μας με το παρελθόν και όχι με το 
μέλλον που ενδεικτικά μπορεί να είναι:  

α)Ιδρυση ενός Επικουρικού Ταμείου Αποστράτων και η επιδότησή του με το 
νόμιμο 3%  από τον Π/Υ όπως ισχύει για τους λοιπούς εργαζόμενους του δημόσιου 
τομέα(ΜΤΠΥ)  

β)Επαναφορά των συνταξιούχων αποστράτων στο προ της εφαρμογής του 
ν.4367/16, θεσμικό πλαίσιο για το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται νομικό κώλυμα, 
απλά απαιτείται πολιτική βούληση, αλλά δεν διεκδικείται από τις Ενώσεις ε.α. 

γ)Επαναφορά 13ης & 14ης σύνταξης 

δ)Ενοποίηση των ΜΤ κατόπιν μελέτης αναγκαιότητας-σκοπιμότητας  

Τέλος όσο, θεσμικές Ενώσεις και ΜΤ εμφανίζονται διχασμένα-διασπασμένα με 
διαφορετικές θέσεις και όχι με ενιαία γραμμή και συντονισμό, για τα κοινά ζητήματα 
αποστράτων ΕΔ, τότε ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ σημαντικό  που θα βελτιώσει 
συντάξεις & μερίσματα αποστράτων.    
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