
 
 
 

Σχολιασμός Σχεδίου Νόμου με τίτλο : 
 «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της 

νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
Που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα opengov.gr  

στις 15 Δεκεμβρίου 2022, 21:15 
και έμεινε Ανοικτή σε Σχόλια έως 

29 Δεκεμβρίου 2022, 21:00 

 

 Μετά την μελέτη του αναφερόμενου Σχεδίου Νόμου, το ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Σχολής Ικάρων εντόπισε αρκετά σημεία του που χρήζουν συμπλήρωσης, διόρθωσης, διαγραφής 
ή αναδιατύπωσης, αλλά εν προκειμένω θα εκθέσει στη συνέχεια τα σημαντικότερα κατά την 
κρίση των Μελών του, προκειμένου να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η διαδικασία 
νομοτεχνικού ελέγχου και τελικά η ψήφισή του. 

 Η πρακτική που θα ακολουθηθεί είναι η παράθεση των παρατηρήσεων του Συνδέσμου 
κατά την αύξουσα σειρά των άρθρων. Ωστόσο όμως, γενικές παρατηρήσεις  που δεν μπορούν 
κατά την κρίση των Μελών του ΔΣ να ενταχθούν σε συγκεκριμένα άρθρα στα οποία εξειδικεύεται 
αρκούντως το περιεχόμενό τους, παρατίθενται συγκεντρωτικά στο άρθρο 2, το οποίο αναφέρεται 
με γενικό τρόπο στα αντικείμενα του όλου Σχεδίου Νόμου. 

 Αναλυτικότερα οι παρατηρήσεις του Συνδέσμου ανά άρθρο έχουν ως εξής: 

  Ως προς το ΑΡΘΡΟ 2 

1. Να γίνει αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών των σπουδαστών της Σχολής 
Ικάρων, όπως και όλων βέβαια των ΑΣΕΙ που καθορίζονται στο άρθρο 126, παράγρ. 6α του Ν. 
4472/2017, σύμφωνα με  τα καθοριζόμενα στον ίδιο νόμο και στο ίδιο άρθρο στην επόμενη όμως 
παράγραφο (6β) για τους σπουδαστές των Σχολών των Σ.Α. 

 Γνωστής ούσης της σκληρής εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των σπουδαστών των 
ΑΣΕΙ, δεν είναι δίκαιο να αμείβονται μηνιαίως δυσανάλογα σε σχέση με τους σπουδαστές των 
Σχολών των Σ.Α., σύμφωνα με τον αναφερόμενο νόμο, όπως παρατίθεται στη συνέχεια και 
μάλιστα χωρίς πρόβλεψη κλιμάκωσης της αμοιβής ανά έτος φοίτησης όπως συμβαίνει στις 
Σχολές των Σ.Α.: 

  α. Σπουδαστές ΑΣΕΙ: 10% του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 25 Α΄ κατηγορίας 
(157,50 €). 

  β.  Σπουδαστές ΑΣΣΥ: 8% του Μ.Κ. 17 Β΄ κατηγορίας (118,80 €). 

  γ.  Σπουδαστές Σχολών Σ.Α. Δόκιμων Υπαστυνόμων και αντιστοίχων: 54% του 
Μ.Κ.  35  Α΄ κατηγορίας, για το α΄ έτος (623,70 €),  56% του Μ.Κ. 35  Α΄ κατηγορίας  για το β΄ και 
γ΄ έτος (646,80 €), 58% του Μ.Κ. 35  Α΄ κατηγορίας για το δ΄ έτος (669,90 €). 

  δ.  Σπουδαστές Σχολών Σ.Α. Δοκίμων Αστυφυλάκων και αντιστοίχων: 33% του 
Μ.Κ. 28 Β΄ κατηγορίας για το α΄ έτος (325,05 €), 35% του Μ.Κ. 28 Β΄ κατηγορίας για το β΄ και γ΄ 
έτος (344,75 €). 



 2. Πολύ ορθά μειώθηκε η περικοπή των συντάξεων των απασχολουμένων μετά την 
συνταξιοδότησή τους από το 60% που προέβλεπε ο Ν. 4387/2016 (άρθρο 20) στο 30% που 
καθορίζει πλέον ο Ν. 4670/2020. 

  Παρά ταύτα η περικοπή έστω και κατά το 30% είναι άδικη, διότι όσοι συνταξιούχοι 
εργάζονται, το επιλέγουν λόγω γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων που απέκτησαν από τις 
σπουδές τους και από τον προηγούμενο εργασιακό τους βίο και δεν αποτελούν ανταγωνιστές 
των νέων ανθρώπων που αναζητούν εργασία. Άλλωστε, με τα σημερινά δεδομένα, κανένας 
εργοδότης δεν θα προτιμήσει  να προσλάβει άτομο 60+ ετών για εργαζόμενο μόνο για τις 
γνώσεις του που και αυτές μετά από τόσα χρόνια θα είναι κατά το μάλλον ή ήττον παρωχημένες, 
ενώ εξ’ άλλης απόψεως ο συνταξιούχος που εργάζεται πληρώνει εισφορές ασφάλισης και 
πρόσθετους, πέραν της συντάξεώς του, φόρους. 

 Ας γίνει αντιληπτό, ότι αν ένας συνταξιούχος εν αποστρατεία αξιωματικός «τολμήσει» να 
διδάξει έστω και για μία (1) εκπαιδευτική ώρα σε οποιαδήποτε Στρατιωτική Σχολή, θα μειωθεί η 
σύνταξή του κατά 30%.  Συνεπώς η περικοπή της σύνταξης λόγω εργασιακής απασχόλησης 
πρέπει να μηδενιστεί. 

 3. Όλοι οι στρατευμένοι να υπηρετούν σε επιχειρησιακές θέσεις και Μονάδες και όχι 
σε βοηθητικές ή θέσεις εξυπηρέτησης προσωπικού. Σε περίπτωση δε απόστασης από τις οικίες 
τους μεγαλύτερη των 50 χλμ να δικαιούνται πλήρη οδοιπορικά εξόδου προς και από τις οικείες 
τους. 

 4. Επειδή τα ε.ε. στελέχη εργάζονται σκληρά, υπερωριακά, σε αντίξοες ως επί το 
πλείστον συνθήκες και χωρίς τις πρέπουσες απολαβές, σε αντίθεση μάλιστα πολλές φορές με 
τους εργαζόμενους του  πολιτικού τομέα (ιδιωτικού, δημοσίου), κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να 
καθοριστούν δια νόμου τα ακόλουθα: 

  α. Να εκδοθεί άμεσα η εκκρεμούσα ΚΥΑ για την Αποζημίωση νυχτερινής 
απασχόλησης. 

  β.     Να καθοριστεί αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες 
αργίας. 

  γ.  Να ανακαθοριστεί το ύψος της ημερήσια αποζημίωσης εκτός έδρας, 
διανυκτέρευσης και εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού σε σχέση με τον κατεχόμενο βαθμό 
και σε συσχετισμό με τις πραγματικές απαιτήσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης – ενδιαίτησης στις 
μέρες μας. 

  δ. Να δοθεί έκτακτο βοήθημα αφορολόγητο σε όλα τα ε.ε. στελέχη των Ε.Δ., 
όπως κατ’ αντιστοιχία δόθηκε στο προσωπικό των Σ.Α. 

 5.  Να προγραμματιστούν κατασκευές κατοικιών εντός Μονάδων ή στους χώρους 
διασποράς του προσωπικού (για κάλυψη – επιβίωση), ώστε σε βάθος χρόνου 15-ετίας να 
στεγάζεται εντός Μονάδων όλο το επιχειρησιακό προσωπικό αμέσου ετοιμότητας με τις 
οικογένειες του. 

 6. Καθορισμός της αρχαιότητας όλων των ειδικοτήτων, καθώς και των ειδικών 
περιπτώσεων προβαδίσματος, κατά τα πρότυπα που εφαρμόζουν οι περισσότερες Νατοϊκές 
χώρες.  



  Ως προς το ΑΡΘΡΟ 16 

 Αναφορικά με τους δικαιούμενους Νοσηλείας στο ΝΙΜΤΣ: 

  α. Δεν είναι δυνατόν να καθίστανται «με το έτσι θέλω» δικαιούχοι νοσηλείας 
στο ΝΙΜΤΣ οι απόστρατοι της Π.Α., καταβάλλοντας μάλιστα επιπλέον εισφορές πέραν του 6% 
επί των αποδοχών τους, που προβλέπονται για όλους τους συνταξιούχους. 

  β. Ως προς την Ιστορία του θέματος, αρχικά το προσωπικό της ΠΑ (ε.ε. & ε.α.) 
εντάχθηκε στο ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενο νοσηλείας το 1958, επειδή τότε ήταν αναγκαία η παροχή 
συμπληρωματικής νοσηλείας στα στελέχη της Αεροπορίας, λόγω μικρής δυναμικότητας του τότε 
νοσοκομείου της Π.Α. στην Κυψέλη (Γ.Ν.Ε.Β.Α.). 

  Το ε.ε. προσωπικό απεντάχθηκε από το ΝΙΜΙΤΣ  με το Ν. 3943/2011, ενώ τα ε.α. στελέχη 
και οι ορφανικές οικογένειες παρέμειναν δικαιούχοι, εκόντες άκοντες, καταβάλλοντας μάλιστα 
επιπλέον εισφορές. Να ληφθεί δε υπόψη ότι τα στελέχη του Π.Ν. δεν εντάχθηκαν ποτέ στο 
ΝΙΜΤΣ ως δικαιούμενα περίθαλψης και συνεπώς ποτέ δεν κατέβαλαν εισφορές. 

  γ. Τα στελέχη του κάθε Κλάδου ούτως ή άλλως δικαιούνται περίθαλψης στα 
Νοσοκομεία τους, όπως και στα Νοσοκομεία των άλλων Κλάδων της περιφέρειας (αυτό ισχύει 
για τις περιοχές που έχει νοσοκομείο μόνο ένα Κλάδος, όπως συμβαίνει στη Σούδα στη Λάρισα, 
στη Θεσσαλονίκη κ.α.) χωρίς να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές Γιατί να γίνεται αυτό για το 
ΝΙΜΤΣ ??? 

  δ. Άλλωστε, σύμφωνα με κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ.4α/137327 ΦΕΚ Β 
1757/9.11.2010/ ΚΥΑ) θεσπίστηκε η πρόσβαση όλων των πολιτών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, 417 ΝΙΜΤΣ, 424 ΓΣΝΕ), με 
συγκεκριμένους αριθμούς κλινών ανά Νοσοκομείο (251 ΓΝΑ:15) με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της Χώρας, χωρίς καμία εισφορά 

  ε.  Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ε.α. στελέχη της Π.Α. καταβάλουν υπέρ του 
ΝΙΜΤΣ, πέραν του προβλεπόμενου 6% επί της συντάξεως και επιπλέον 3% επί του μερίσματος. 
Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η αδικία, πολλώ δε μάλλον να αυξηθεί έτι περαιτέρω η 
εισφορά έως +1% επί των συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό του υπό 
διαβούλευση άρθρου 15 με το άρθρο 16. 

  στ. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το ΝΙΜΤΣ ως ανήκον στον Σ.Ξ. 
θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτούνται όλα τα στρατιωτικά 
Νοσοκομεία. Επί πλέον δε, θα πρέπει να δέχεται κατά προτεραιότητα όλο το προσωπικό των 
Ε.Δ. (ε.ε. & ε.α.) και τις οικογένειές τους, όταν τα κατά Κλάδο Νοσοκομεία αυτών έχουν 
υπερβολική πληρότητα, χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη εισφορά πέραν του 6%.   

  Ως προς το ΑΡΘΡΟ 35 

  α. .Με την ψήφιση του νόμου 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 
4111/2013, η φορολογία του εισοδήματος για τους συνταξιούχους επιβάλλεται αθροιστικά επί 
των συνολικών και πάσης φύσεως εισοδημάτων – βοηθημάτων τους. Αυτό ίσχυε και συνεχίζει να 
ισχύει και δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικό. 



  β. Οι συνολικές αποδοχές λοιπόν της σύνταξης (ή του αθροίσματος των 
συντάξεων όπως προαναφέρθηκε), μειώνονται για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε 
ποσοστά από 5% έως 20%, ανάλογα με το ύψος των καθαρών αποδοχών, ενώ το υπόλοιπο 
που μένει - αφού αφαιρεθεί πρώτα η ΕΑΣ και στη συνέχεια η Υγειονομική συμμετοχή - 
φορολογείται με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα. 

  γ. Μεγαλύτερο ποσοστό εκ των προαναφερθεισών μειώσεων (από 5% έως 
20% ως προανεφέρθη), αποδιδόταν μέχρι πρότινος επ’ ωφελεία του ΥΠ. ΟΙΚ. και μικρότερο 
ποσοστό μέσω της ΗΔΙΚΑ στο ΜΤΑ μέχρι σήμερα. Αντιθέτως οι αποστρατευόμενοι μετά τον 
νόμο Κατρούγκαλου (2016) δεν υφίστανται τις ως άνω μειώσεις και συνεπώς λαμβάνουν ακέραιο 
το μέρισμά τους συν το ΕΚΟΕΜ/Σ-Ν-Α. Δηλαδή έχουμε δύο ταχυτήτων μερισματούχους (υψηλά 
και χαμηλά αμειβόμενους) 

  δ. Με σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές οι προαναφερθείσες περικοπές του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013 και η 
κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει την διακοπή των περικοπών καθυστερημένα μεν, αλλά για 
όλους τους συνταξιούχους, ήτοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για λόγους ισότητας (τέλη 2020) 
και να επιστρέψει παράλληλα παρακρατήσεις 11μήνου (11-6-15 έως 12-5-2016).  

  ε.  Παρά την αποδοχή της αντισυνταγματικότητας και την διακοπή των 
παρακρατήσεων από το ΥΠ. ΟΙΚ., το ΜΤΑ συνεχίζει μέχρι σήμερα να τις επιβάλλει στο ποσοστό 
που του αναλογεί μέσω του ΗΔΙΚΑ.  Να ληφθεί δε υπόψη ότι οι παράνομες παρακρατήσεις 
επιβάλλονται στους προ του 2016 αποστρατευθέντες από το 2013 μέχρι σήμερα. 

  στ. Ως προς τη θεραπεία αυτής της αδικίας, είχε δηλώσει επανειλημμένα ο κ. 
ΥΕΘΑ ότι για την επιστροφή των αντισυνταγματικών  παρακρατήσεων θα υπάρξει 
αναδρομικότητα από 1-1-2021. Αντ’ αυτού βλέπουμε στο παρόν σχέδιο νόμου ότι η 
αναδρομικότητα θα ισχύσει από 1-1-2022, ενώ παράλληλα διαδίδεται (ενδεχομένως αναληθώς ή 
και σκοπίμως) ότι θα υπάρξει μόνο διακοπή των παρακρατήσεων και όχι καταβολή 
αναδρομικών. Ως προς αυτήν την πολύ σοβαρή διαφοροποίηση θέλουμε να επισημάνουμε τα 
εξής: 

(1) Πρόκειται για μια αλλαγή άνευ ουσίας για τις αρμοδιότητες του ΥΠ. 
ΟΙΚ. που εκθέτει όμως ανεπανόρθωτα τον κ. ΥΕΘΑ σε χιλιάδες αποστράτους και τις οικογένειές 
τους. 

(2) Ούτως ή άλλως οι μέχρι τώρα παρακρατήσεις που έκανε το ΜΤΑ, 
αύξησαν αρκούντως τα αποθεματικά του, δεδομένου ότι διενεργούνται από το 2013 μέχρι 
σήμερα. 

(3) Οι οποιεσδήποτε επιστροφές αφενός είναι χρήματα που ανήκουν 
στους μερισματούχους και αφετέρου παρατύπως παρακρατήθηκαν. 

(4) Τα αναδρομικά μπορούν να καταβληθούν από τα αποθεματικά των 
Μ.Τ. και ουδόλως επηρεάζουν την δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και του ΥΠ. ΟΙΚ. 

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 140, παράγρ. 5 του ν. 4270/2014,    «Ο χρόνος 
παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των 
κληρονόμων αυτών από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο (2) ετών, έστω και αν έχουν 
ενταλθεί εσφαλμένα». 
 



  ζ. Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να δικαιωθούν οι  προ του 2016 
αποστρατευθέντες μερισματούχοι, σχετικά με τις αντισυνταγματικές  περικοπές που τους 
επιβλήθηκαν και να φανεί παράλληλα στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση σέβεται και εφαρμόζει τις 
υποσχέσεις της και τους νόμους του κράτους, παρακαλούμε να ισχύσει η αναδρομικότητα 
επιστροφής των παράτυπων κρατήσεων από 1-1-2021. 

  Ως προς το ΑΡΘΡΟ 40 

  Επειδή είναι πρέπον και επιβεβλημένο να γνωρίζουν οι μέτοχοι και οι 
μερισματούχοι την οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου τους, όπως και την 
διαφαινόμενη πορεία του στην εξεταζόμενη περίοδο, θα πρέπει οι αναλογιστικές μελέτες να  
δημοσιοποιούνται. Προτείνεται λοιπόν να συμπεριληφθεί στο εν λόγω άρθρο και η παρακάτω 
πρόταση: 

«Οι αναλογιστικές μελέτες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο των αντιστοίχων Μετοχικών 
Ταμείων για ενημέρωση των μετόχων-μερισματούχων». 
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  Το άρθρο αυτό παρότι αναφέρεται μόνο στην αλλαγή ονομασίας των (κατώτερων) 
Σχολών Πολέμου, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να περιληφθεί η δυνατότητα όλων 
των Σχολών (ΣΠΑ, ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ) να απονέμουν και μεταπτυχιακούς τίτλους. Έτσι ανά 
περίπτωση η κάθε Σχολή θα μπορούσε να απονείμει τους εξής τίτλους: 

  α. Οι ΣΠΣΞ-ΣΠΠΝ-ΣΠΠΑ: Postgraduate Diplomas ή Postgraduate Certificates 
(σε 6 μήνες) σε συνεργασία με Επιτελεία  και τα αντίστοιχα ΑΣΕΙ, για των καθορισμό των πεδίων 
και αντικειμένων μελέτης και διατριβής των σπουδαστών. 

  β. Οι ΑΔΙΣΠΟ και η ΣΕΘΑ: Masters (1-2 χρόνια) ή PhD(σε 3-5 χρόνια) σε 
συνεργασία με όλα τα Πανεπιστήμια εσωτερικού (αλλά και ορισμένα του εξωτερικού) καθώς και 
με όλα τα ΑΣΕΙ. 

  γ. Ειδικά για τα Masters και τα PhD που διαρκούν πάνω από τον χρόνο 
φοίτησης, προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα έναρξης – ανάθεσής του κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης και ολοκλήρωσης μετά την αποφοίτηση, υπό την εποπτεία της ΑΔΙΣΠΟ. 

  δ.  Η φοίτηση στις (κατώτερες) Σχολές Πολέμου όπως και στην ΑΔΙΣΠΟ να 
είναι προαιρετική, να δηλώνονται οι επιθυμίες φοίτησης κατόπιν προκηρύξεως των θέσεων και η 
επιτυχής αποφοίτηση να αποτελεί απαραίτητο προσόν για να προαχθεί ένας Αξιωματικός σε  
ανώτερο (Ταγματάρχης, Πλωτάρχης Επισμηναγός) ή σε Ανώτατο (Ταξίαρχος, Αρχιπλοίαρχος) 
αντιστοίχως. 
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  Αναφορικά με την παράγραφο 11: 

  α. Ισχύουν οι παρατηρήσεις του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων που 
διατυπώθηκαν στο άρθρο 16 του παρόντος σχεδίου  νόμου, ήτοι κανείς δεν πρέπει να πληρώνει 
καμία εισφορά πέραν των νόμιμων υγειονομικών κρατήσεων και όλα τα στελέχη των Ε.Δ. 
δικαιούνται κατά προτεραιότητα περίθαλψης εφόσον υπάρχει πληρότητα στα Κλαδικά 
Νοσοκομεία τους.  



  β. Σε περίπτωση απαιτήσεων εισαγωγής για περίθαλψη μεγάλου αριθμού 
στελεχών, προτεραιότητα πρέπει να έχει ο Σ.Ξ. 

  γ. Ως προς το παράλογο και άδικο των επιπλέον κρατήσεων από τις 
προβλεπόμενες στον νόμο για υγειονομική κάλυψη, να ληφθεί υπόψη ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 
στελεχών των Ε.Δ. (ε.ε. & ε.α.) κατοικεί εκτός Αττικής και συνεπώς δεν μπορεί αντικειμενικά να 
εξυπηρετηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από το ΝΙΜΤΣ. 

 

 Για το ΔΣ/ΣΑΣΙ/«ΙΚΑΡΟΣ» 
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Απτχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Πρεζεράκος 
  Επίτιμος Δκτής Σχολής Ικάρων 
 
. 


	Που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα opengov.gr  στις 15 Δεκεμβρίου 2022, 21:15 και έμεινε Ανοικτή σε Σχόλια έως 29 Δεκεμβρίου 2022, 21:00

