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ΠΡΟΣ:  Αντιπροεδρία Διοικητικών θεμάτων 

                                                                                        
ΘΕΜΑ: Επαγγελματίες Οπλίτες και Έτη Συνταξιοδότησης 
          
 
Στις 13 Ιουλίου διαβάσαμε για δεύτερη φορά την απάντηση του κ. Υ.ΕΘ.Α περί 
αποστρατείας του Θεσμού ΕΠ.ΟΠ λόγω ορίου ηλικίας, προκαλώντας στον Θεσμό 
των ΕΠ.ΟΠ των Ενόπλων Δυνάμεων έντονο προβληματισμό, σύγχυση και 
αγανάκτηση για τον χειρισμό  του όλου θέματος. Να υπενθυμίσουμε τους Νόμους 
που αφορά το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών που πιθανόν θα διαφεύγουν στον 
κ. Υ.ΕΘ.Α, όχι σκοπίμως πιστεύουμε και αυτοί είναι: 
 
  α. Ο Ν.3865/2010, άρθρο 20 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4336/2015, άρθρο 1, παρ.7 που αναφέρει τα εξής: «Τα στελέχη των Σωμάτων 
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται 
σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη 
συντάξιμης υπηρεσίας.» 
 
 β. Ο Ν.4387/2016, Κεφάλαιο Β', άρθρο 4, παρ.1(α) και (β) αναφέρονται τα 
εξής: «Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του 
Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των 
εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο 
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους 
κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος. β. Για τις 
προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια 
ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν 
εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως 
αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού». 
  
 γ. Επίσης όλες οι προκηρύξεις του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ αναφέρουν μέχρι την 
συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς 
του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές 
διατάξεις για του ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών 
Σχολών. 
                
 
 
 



  
 
 
Δεν γίνεται να πετιούνται στον Καιάδα άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν με μία 
αξιοπρεπώς σύνταξη, ίσως στα πιο σημαντικά και δύσκολα χρόνια της ζωής τους. 
Δεν μπορεί να λέγεται ότι θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, όταν στα χρόνια των 
Μνημονίων επιβαρύνθηκε αρκετά ο οικογενειακός προϋπολογισμός των Ενόπλων 
Δυνάμεων και δη των χαμηλόβαθμων Επαγγελματιών Οπλιτών. Στηρίξαμε τη 
Πατρίδα και βάλαμε «πλάτη» όπως μας ζητούσαν οι τότε πολιτικές και στρατιωτικές 
ηγεσίες.  
 
Ο Θεσμός των Επαγγελματιών Οπλιτών, διανύει μια επιτυχημένη πορεία 18 ετών 
στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Επαγγελματίες τους οποίους αξιοποίησε η 
Υπηρεσία στο έπακρο, επενδύοντας εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση τους και 
την αξιοποίηση τους, προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της 
Πατρίδας αλλά να απορροφηθεί ταυτόχρονα η απώλεια του προσωπικού από τη 
μείωση της θητείας.  
 
Υπενθυμίζεται ότι τα υπόψη στελέχη είναι Μόνιμοι Οπλίτες, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά τη δεδομένη στιγμή στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η απώλεια έμπειρων 
στελεχών θα αποφέρει τεράστιες ελλείψεις τόσο σε επιχειρησιακό όσο και 
λειτουργικό επίπεδο στις Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων καθόσον 
η αντικατάσταση τους με νέο προσωπικό είναι αντίστοιχα μακροχρόνια και αδύνατη 
να επαναφέρει το σημερινό επαγγελματικό επίπεδο. 
 
Η πάγια θέση της Γραμματείας ΕΠ.ΟΠ είναι ότι θα πρέπει όλοι οι ΕΠ.ΟΠ να 
έχουν δικαίωμα στην επιλογή της παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις 
σύμφωνα και με την πρόταση που έχουμε καταθέσει για να υφίσταται η 
δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ούτως 
ώστε η σύνταξη που θα λαμβάνει το προσωπικό να βρίσκεται σε αναλογία με 
τις αποδοχές ενέργειας και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή  διαβίωση του. 
 
Καλούμε τον κ.Υ.ΕΘ.Α, σε διάλογο για να εξετάσετε την πρόταση μας περί του 
συνταξιοδοτικού και να προσπαθήσουμε να σας λύσουμε τις όποιες πιθανόν 
απορίες έχετε. 
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