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ΘΕΜΑ : πληαμηνδνηηθό-Βαζκνινγηθό Μνλίκσλ Τπμθώλ πξνέιεπζεο Δπ.Οπ.
ΥΕΣ : α. Τπ ́ Αξηζκόλ Πξση. 133/25 Ηνύλ 20/ΠΟΜΔΝ
β. Τπ ́ Αξηζκόλ Πξση. 149/29 Ηνύι 20/ΠΟΜΔΝ
γ. Τπ ́ Αξηζκόλ Πξση. 316/21 Γεθ 20/ΠΟΜΔΝ
δ. Τπ ́ Αξηζκόλ Πξση. 369/04 Οθη 21/ΠΟΜΔΝ
Ζ Γξακκαηεία ΔΠ.ΟΠ. ΠΟΜΔΝ θαη ε Οκνζπνλδία, γηα πνιινζηή θνξά εθθξάδνπλ κε
ηελ παξνύζα επηζηνιή, ηελ πιήξε απνγνήηεπζε ηνπο θαη επαλέξρνληαη ζην ζεκαληηθό
ζέκα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ πνπ αθνξά ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο καο Μνλίκσλ
Τπαμησκαηηθώλ πξνέιεπζεο Δπ.Οπ.
ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά:
(α)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1165epomeno-dynato-stoixima-pomens-vathmologiki-ekseliksi-monimopoiithentonypkskon-proelefsis-ep-op
(β)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1192-pomensapokatastasi-tis-adikias-ton-synadelfon-mas-proeleyseos-ep-op
(γ)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1392-nai-stisprotaseis-pomens-sto-syntaksiodotiko-vathmologiko-ton-ypkskon-proerxomenon-apoep-op-oxi-stis-lyseis-typou-eoth

(δ)https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1649-pomensdioikitika-themata-monimon-ypaksiomatikon-proeleyseos-epop-apaitoyntai-ameseslyseis
ύκθσλα κε ην Ν.2936/2001 θαη ηελ Φ 415.15/29/452807/Αξ.Δγθπθιηνπ 121/Αζήλα.21
επ.2001 εηζήρζε ν ζεζκόο ησλ Δπαγγεικαηηώλ Οπιηηώλ ζηηο ηάμεηο ησλ Δλόπισλ
Γπλάκεσλ. Με κεηαγελέζηεξνπο Νόκνπο επηρεηξήζεθε ε αλαβάζκηζε ηνπ λνκνζεηηθνύ
πιαηζίνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκό.
Επηπξόζζεηα νξίδεηαη όηη ην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηνπ ζεζκνύ ζα δηέπεηαη
από ηηο ηζρύνπζεο ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο κε ηνπο νκνηόβαζκνπο Μόληκνπο
Τπαμησκαηηθνύο Με Παξαγσγηθώλ ρνιώλ.
Με ηνπο λένπο ζπληαμηνδνηηθνύο λόκνπο ηα όξηα ζπληαμηνδόηεζεο απμήζεθαλ
γηα όιεο ηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο θαη εηδηθόηεξα γηα όζνπο ζπληαμηνδνηνύληαη κεηά
ηελ 01/01/2015.
Με ηνλ λόκν 4609/19 θαη 4650/2019 ςεθίζηεθε λόκνο αξκνδηόηεηνο Τπνπξγείνπ
Εζληθήο Άκπλαο, όπνπ ππήξμαλ ηξνπνπνηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
ζηαδηνδξνκία θαη ην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ησλ Τπαμησκαηηθώλ θαη
Αλζππαζπηζηώλ θαηεγνξίαο Ε.Μ.Θ θαη κεηαηαζζόκελσλ Επ.Οπ. θαη Ε.Μ.Θ ζην
ώκα Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθώλ.
ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ Ν.4609/2019 & Ν.4650/2019 δελ ππήξμε κέξηκλα γηα ην
ζύλνιν ηνπ Θεζκό ησλ Επ.Οπ., νύηε δόζεθε επαξθήο εμήγεζε θαη’ νπνηνλδήπνηε
ηξόπν εάλ ηα ειηθηαθά όξηα απνζηξαηείαο πνπ πξνβιέπεη ν Ν.445/1974 ζα
δηαηεξεζνύλ θαη θαη’ επέθηαζε ζα επεξεάζνπλ ην πξνζσπηθό θαηεγνξίαο Δπ.Οπ.,
νδεγώληαο ζηελ απνζηξαηεία ζεκαληηθό αξηζκό ζηειερώλ ηνπ Θεζκνύ ησλ Δπ.Οπ.,
δεκηνπξγώληαο κεγάιν πξόβιεκα ζε ζπλαδέιθνπο, ιόγσ ηεο κεγάιεο ειηθίαο θαηά
ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ώζηε ην πνζό ηεο ζύληαμεο λα είλαη κηθξό
ιόγσ ησλ ιίγσλ ρξόλσλ ππεξεζίαο πνπ ζα έρνπλ ζπλνιηθά.
Καη ελώ νη λένη ζπληαμηνδνηηθνί λόκνη απνζθνπνύλ ζηελ αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο γηα
ζπληαμηνδόηεζε θαη κεγαιύηεξε παξακνλή ζηελ ελεξγεία γηα ηνπο ηξαηησηηθνύο,
δηαπηζηώλεηαη όηη έλαο νιόθιεξνο ζεζκόο ζα αλαγθαζηεί λα ζπληαμηνδνηεζεί
απηεπάγγειηα ζηα 50 έηε αθαηξώληαο ηνπο ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ ηελ θαηώηαηε
πιήξε ζύληαμε πνπ επέξρεηαη κε ηελ θαηάιεςε θαη κόλν ησλ 40 εηώλ ζπληάμηκεο
ππεξεζίαο ή 60 ρξνλώλ.

Ν.2936/2001 άξζξν 11 Παξ 4 ν νπνίνο αλαθέξεη όηη ην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο
ησλ επαγγεικαηηώλ Οπιηηώλ δηέπεηε από ηηο εθάζηνηε ζπληαμηνδνηηθέο
δηαηάμεηο γηα ηνπο νκνηόβαζκνπο Τπαμησκαηηθνύο Με Παξαγσγηθώλ ρνιώλ.
Αλαθέξεηαη ζηνλ Ν.3865/2010 άξζξν 20 παξ.4 ν νπνίνο πξνβιέπεη όηη ηα
ζηειέρε ησλ ΕΔ πνπ ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο από 1.1.2015 θαη κεηά,
δηθαηνύληαη ζύληαμε εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή
(40) έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο.
Κξίλεηαη αλαγθαίν νη Μόληκνη ππαμησκαηηθνί πξνέιεπζεο Επ.Οπ. λα εληαρζνύλ
θαη απηνί ζηνλ λόκν 4609/19 άξζξν 10 παξαγξ.23 όπνπ θαηαξγνύληαη ηα
ειηθηαθά όξηα γηα ηνπο νκνηόβαζκνπο ηνπο Μόληκνπο ππαμησκαηηθνύο κε
παξαγσγηθώλ ζρνιώλ ώζηε λα αθνινπζήζνπλ ηνλ λ.2936/2001 άξζξν 11
παξαγξ.4. θαζώο θαη λα ηνπο απνδνζεί ν βαζκόο ηνπ Αλζζηή ώζηε λα
θαιύπηνπλ θαη ζέζεηο Αμθώλ.
Η πάγηα ζέζε ηεο Γξακκαηείαο ΕΠ.ΟΠ ηεο Π.ΟΜ.ΕΝ.. είλαη όηη ζα πξέπεη όινη
νη ΕΠ.ΟΠ λα έρνπλ δηθαίσκα ζηελ επηινγή ηεο παξακνλήο ζηηο Έλνπιεο
Δπλάκεηο ζύκθσλα θαη κε ηελ πξόηαζε πνπ έρνπκε θαηαζέζεη κε ην (α)
ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Οκνζπνλδίαο ηελ 25 Ινπλίνπ 2020 γηα λα πθίζηαηαη ε
δπλαηόηεηα ζπκπιήξσζεο πιήξεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, νύησο ώζηε
ε ζύληαμε πνπ ζα ιακβάλεη ην πξνζσπηθό λα βξίζθεηαη ζε αλαινγία κε ηηο
απνδνρέο ελέξγεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ηνπ. ηελ
πεξίπησζε δε πνπ ε Τπεξεζία επηιέγεη ηελ απνζηξαηεία ζπλαδέιθσλ, είηε ζηα
πιαίζηα ησλ θξίζεσλ, είηε ιόγσ ειηθηαθνύ νξίνπ, θάησ ησλ 60 εηώλ πνπ
πξνβιέπεη ν αζθαιηζηηθόο λόκνο, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ε ίδηα ε Τπεξεζία,
ηηο αληίζηνηρεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ην ππνιεηπόκελν
ρξόλν κέρξη ηα 40 έηε ππεξεζίαο ή ην 60 έηνο ηεο ειηθίαο. Επίζεο,
επηζεκαίλνπκε όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ δερόκαζηε ηελ ιύζε ηύπνπ Ε.Ο.Θ.,
γηα ηνλ ιόγν όηη ε ιύζε απηή ζα θξαηήζεη ζε νκεξία ηνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη
ζα δεκηνπξγήζεη θόληξεο θαη αληηπαιόηεηεο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ καο σο
πξνο ηελ εηήζηα θξίζε παξακνλήο ηνπο ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο.
Γπζηπρώο, κπήθακε ζην έηνο 2022 έρνληαο πεξάζεη 2,5 ρξόληα από ηελ πξώηε θνξά
πνπ θαηέζεζε ηηο πξνηάζεηο ηεο ε Γξακκαηεία Δπ.Οπ. θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο
πξνο ηελ Πνιηηηθή θαη ηξαηησηηθή εγεζία ε Π.ΟΜ.ΔΝ.., αλακέλνληαο όιν απηό ην
ρξνληθό δηάζηεκα ηελ θαηάζεζε λνκνζρεδίνπ αξκνδηόηεηαο ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Α. θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, θαζώο ζην ρξνληθό δηάζηεκα απηό νη πξώηνη ζπλάδειθνη καο
θηάλνπλ ην 2025 ζην επίκαρν ειηθηαθό όξην ησλ 50 εηώλ, όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ
Ν.445/1974 άξζξν 39 απνζηξαηεύνληαη κε ειηθηαθό όξην ησλ 50 εηώλ κε απνηέιεζκα
λα δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε, πξνβιεκαηηζκόο θαη αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ ηνπο ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο.

Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη, όινη καο δηαλύνπκε θαη΄ ειάρηζην 11
σο 19 θαη πιένλ ρξόληα ππεξεζίαο, κε ειηθίεο 30 εηώλ έσο θαη 47 εηώλ, δηαπηζηώλεη
θαλείο ην ηεξάζηην πξόβιεκα θαη ηελ άληζε αληηκεηώπηζε πνπ έρνπλ νη Μόληκνη
Τπαμησκαηηθνί πξνέιεπζεο Δπ.Οπ. θαζώο ην κέιινλ θξίλεηαη αβέβαην ηόζν γηα ηνπο
ίδηνπο όζν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Παξόιν ηελ αλάδεημε ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο ζπλερόκελεο επηζηνιέο ηεο ΠΟΜΔΝ, ν
Κύξηνο Παλαγησηόπνπινο Νηθόιανο (ΤΠ.ΔΘ.Α.) όρη κόλν θαίλεηαη δηαηηζέκελνο λα κελ
έρεη αζρνιεζεί θαζόινπ έσο ηώξα κε απηό ην ζεκαληηθό ζέκα πνπ αθνξά ρηιηάδεο
ζπλαδέιθνπο καο, αιιά θαη νη απαληήζεηο ηνπ ζηελ Βνπιή ζε εξσηήζεηο
Κνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ δείρλνπλ λα εκπαίδεη ηνλ ζεζκό καο, ππελζπκίδνληαο ηνπ
ηελ εξώηεζε πνπ είρε θαηαζέζεη γηα ηνλ ζεζκό καο σο βνπιεπηήο Καβάιαο ηελ
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ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε ήηαλ αληηπνιίηεπζε.

Ζ Γξακκαηεία Δπ.Οπ./Π.ΟΜ.ΔΝ.. παξακέλεη πηζηή ζηελ δηάζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ,
ώζηε λα αλαδείμεη θάζε πξόβιεκα θαη αδηθία γηα λα πξνβεί ζε θάζε δηεθδίθεζε ή
επίιπζε απηώλ.
Ζ Οκνζπνλδία θαη ε Αληηπξνεδξία Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ πξνο ηηο νπνίεο
απνζηέιιεηαη ην παξόλ έγγξαθν παξαθαινύληαη γηα ηηο θαηά ηηο θξίζεηο ηνπο ελέξγεηεο
πξνο ηελ ηξαηησηηθή θαη Πνιηηηθή Ζγεζία.

Γξακκαηέαο Θεκάησλ ΕΠ.ΟΠ: Δπρηαο (ΠΕ) Νηθόιανο Αλησλόπνπινο
Σνκεάξρεο Θεκάησλ ΕΠ.ΟΠ: Δπρηαο (Α) Γεκήηξηνο ηάκνπ
Δπρηαο (ΠΕ) Υξήζηνο Υαηδίδεο
Λρηαο (ΠΕ) Απνζηνιία Καθαξίθνπ
Δζκηαο (ΟΠΤΡ) Φσθίσλ Απνζηνιίδεο
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