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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Ως Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ αισθάνομαι την ανάγκη να
απευθυνθώ σ΄ όλα τα στελέχη Μόνιμους Υπαξιωματικούς προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ, για το
σημαντικό θέμα του συνταξιοδοτικού που μας απασχολεί.
Με αφορμή τις τελευταίες απαντήσεις του κ.Υ.ΕΘ.Α.,αλλά και την έκδοση των
νέων προκυρήξεων του θεσμού μας,θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την σειρά νόμων
που υπάρχουν τα τελευταια 10 χρόνια και αφορά το συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό
καθεστώς του προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο πρώτος νόμος που άλλαξε το χρόνιο συνταξιοδοτικό καθεστώς ήταν ο
3865/2010 όπου στο άρθρο 20,παρ.4 αναφέρει ότι: Για τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν
υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν
συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη
συντάξιμης υπηρεσίας.

Με τον νόμο 4387/2016 δημιουργήθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α.όπου και υλοποιήθηκε η
ένταξη των Ενόπλων Δυνάμεων στο εννιαίο καθεστώς συνταξιοδοτικού
συστήματος.
Ο τρίτος νόμος 4670/2020 διατήρησε όσα αναφέρονται παραπάνω.
Επίσης να υπενθυμίσω σε όλους ότι, στην προκύρηξη μας αναγραφόταν το
εξης:Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπεται από τις
εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους
Μόνιμους Υπαξιωματικούς Μη Παραγωγικών Σχολών.Εν συνεχεία στο τέλος έλεγε
ότι: Μετά την συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας,όσοι από τους
Επαγγελματίες Οπλίτες επιθυμούν,μπορούν να μονιμοποιηθούν με το βαθμό
που φέρουν εφόσον κριθούν κατάλληλοι,μέχρι την συμπλήρωση 35ετούς
συντάξιμης υπηρεσίας.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους μας
ότι παλιές νομοθεσίες και παλιά συνταξιοδοτικά καθεστώτα άλλαξαν εντός της
τελευταίας 10ετίας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ένταξη μας στον
Εννιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ είχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο της την
επίλυση του πολύ σημαντικού θέματος του συνταξιοδοτικού στην περίπτωση που τα
επιτελεία επιμείνουν να εφαρμόσουν την νομοθεσία του 445/74 περί ηλικιακών ορίων.
α. Δικαίωμα στην επιλογή της παραμονής μετά των 50 ετών(ηλικιακά)
β. Μη εφαρμογή του καθεστώς Ε.Ο.Θ. για τον θεσμό μας.
γ. Βαθμολογική ανάβαθμιση του θεσμού στον βαθμό του Ανθυπασπιστή,
για όσους δηλώσουν παραμονή.
Η συγκεκριμένη πρόταση της Γραμματείας ΕΠΟΠ είχε ως σκοπό την εξασφάλιση των συναδέλφων που επιθυμούσαν την παραμονή τους πέραν των ορίων
ηλικίας του Ν.Δ. 445/1974, η ΠΟΜΕΝΣ δεν νομοθετεί παρά μόνο προτείνει για το καλό
όλων των συναδέλφων.Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι με την
ψήφιση του νόμου 4387/2016 (ΕΦΚΑ) όλοι οι εργασιακοί κλάδοι εντάχθηκαν σε ένα
εννιαίο συνταξιοδοτικό σύστημα χωρίς εξαιρέσεις.
Η Γραμματεία ΕΠΟΠ έχει ήδη βάλει τους επόμενους στόχους της,οι οποίοι
είναι:
α. Βαθμολογική αναβάθμιση.
Β. Μετάταξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
γ. Νέα έκδοση διαταγής εκτέλεσης υπηρεσιών βάσει της ηλικίας.
δ. Κατάργηση των ΣΟΕΠΟΠ και ένταξη στα ΣΟΜΥ.
ε. Θέματα Μεταταγέντων ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών
στ. Κατάργηση του προθέματος ΕΠΟΠ.
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Αισθανόμαστε την αβεβαιότητα που σας έχει κυριεύσει εξαιτίας των όσων
γράφονται και ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για το τι ισχύει ή τι θα ισχύσει
περί του συνταξιοδοτικού – βαθμολογικού μας, σας υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε όλοι
μαζί τον αγώνα ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον

του θεσμού μας,ένα καλύτερο μέλλον ώστε να επωφεληθούν και οι νέοι υποψήφιοι
συνάδελφοι που θα καταταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Καλούμε όλους τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προελεύσεως
Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων να στηρίξουν με την εγγραφή
και την συμμετοχή τους στα Πρωτοβάθμια σωματεία που ανήκουν στην
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., για να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την αξιοπρέπεια και την
δικαίωση.

Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ: Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος
Τομεάρχες Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ: Επχιας (ΑΣ) Δημήτρης Στάμου
Επχιας (ΠΖ) Χατζίδης Χρήστος
Λχιας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου
Εσμιας (ΟΠΥΡ) Φωκίων Αποστολίδης

