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1. Μισθολόγιο 

  
 Σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία, πικρία και απογοήτευση των μελών 
μας, Ελλήνων στρατιωτικών, αναφορικά με το μέλλον μας (ημών και των παιδιών 
μας) στη Χώρα και την συρρίκνωση που υπέστη το εισόδημα μας. Οι Έλληνες 
στρατιωτικοί υπέστησαν πρώτοι από όλους τους εργαζόμενους μεγάλες περικοπές 
στα εισοδήματα τους, και πέραν αυτών καταργήθηκαν τα πάγια οδοιπορικά, μορφή 
εισοδήματος, που ήταν επιλογή των εκάστοτε πολιτικών για αντιστάθμισμα της 
υπερωριακής εργασίας μας. Πέραν αυτών να τονίσουμε ότι ακόμα αναμένουμε την 
πλήρης εφαρμογή από την Πολιτεία της απόφασης του ΣτΕ εδώ και σχεδόν 2 
χρόνια. 

  
Προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.Θ για το μισθολόγιο : 

 

             Η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό. 
             Παραμονή  των μισθολογικών προαγωγών αλλά και του επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας (EXY) χωρίς καμία τροποποίηση, διότι με τον τρόπο 
αυτό προστατεύονται τα ‘’μικρόβαθμα’’ στελέχη. 
             Επίδομα παραμεθορίου στα στελέχη που υπηρετούν σε παραμεθόριο 
περιοχή. Αναγνώριση από το ΥΠΕΘΑ ως παραμεθόριων περιοχών όλες όσες 
αναφέρουν και ορίζουν οι υπάρχοντες νόμοι(1892/90, άρθρο24, 3278/2011, 
άρθρο114 και 4278/2011, άρθρο43) και καταβολή επιδόματος παραμεθορίου αλλά 
και απονομή αντίστοιχου διακριτικού, σε όλα τα στελέχη και των τριών κλάδων που 
υπηρετούν σε αυτές. 
              Επίδομα ενοικίου στα στελέχη που δε διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα 
και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία στη φρουρά που υπηρετούν. 

 Το επίδομα διοίκησης να δίνεται σε όλους τους Στρατιωτικούς που ασκούν 
διοίκηση από τα μικρότερα κλιμάκια και να  αυξηθεί και το ποσό που δίνεται ώστε 
τουλάχιστον να είναι ίδιο με αυτό που δίνεται στο Δημόσιο. 



 Πλήρη εφαρμογή επαναφοράς Β.Μ. και επιδομάτων λόγω των αποφάσεων 
του ΣτΕ, στα επίπεδα το Ιουλίου 2012 και όχι νέο ειδικό μισθολόγιο. 

   
 

2. Ωράριο εργασίας – αποζημίωση υπερωριών, νυκτερινών. 
  

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (προεδρικά διατάγματα, νόμους και 
κανονισμούς) ο χρόνος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται και 
στο  ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με 
εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν 
εγγενείς ιδιαιτερότητες. 

  
 Ωστόσο, στην πράξη, μέχρι και σήμερα, το  ωράριο εργασίας 40ωρο 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται στους στρατιωτικούς. Πολλά 
από τα στελέχη εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες (βάρδιες) που φθάνουν και τις πέντε 
(5) το μήνα, χωρίς ανάπαυση που μαζί με τις ασκήσεις και τις λοιπές 
δραστηριότητες των Μονάδων φτάνουν σε αρκετές των περιπτώσεων τα στελέχη 
να λείπουν από την οικογένεια τους έως και  δέκα (10) ημέρες το μήνα.  

  

Προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.Θ για αποζημείωση υπερωριών: 

 
 Η πολιτεία θα πρέπει να δει σοβαρά την υπερωριακή απασχόληση των 
Ελλήνων Στρατιωτικών και να καταβληθούν και στο προσωπικό των ΕΔ οι 
αποζημιώσεις που δίνονται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για εργασία 
πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα και για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης 
από 22.00-06.00. Προτείνεται η θεσμοθέτηση επιδόματος υπερωριακής 
απασχόλησης των στελεχών ή ότι η νομοθεσία προβλέπει για την υπερωρία ή 
υπερεργασία. 

 
Συγκεκριμένα προτείνεται να νομοθετηθεί: 

 
 Ημερήσια αποζημίωση 46,00€ για εργασία πέραν του πενθημέρου την 
εβδομάδα όπως ισχύει με την 164721/4033/12-1-1982 (ΦΕΚ 43 Α) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή επικυρώθηκε με το νόμο 1249/1982 και 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/70289/0022/2003 (ΦΕΚ 1915 Α΄) ΚΥΑ. 
 Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας όταν εκτελεί νυχτερινή 
υπηρεσία, από 22:00 έως 06:00 όπου για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης και 
μέχρι 64 ώρες το μήνα κατ’ ανώτατο όριο να ανέρχεται στο ποσό των δυο ευρώ και 
εβδομήντα εφτά λεπτών (2,77€), όπως δηλαδή ισχύει στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 της αριθμ. 8002/32/122−α/6.9.2007 (Β΄ 1803) κοινής υπουργικής 
απόφασης και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 2/2381/0022/5.5.2009 
(Β΄ 928) όμοιας. 
 Στους Στρατιωτικούς που εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες να δίνεται 2 ημέρες 
απαλλαγή για τις καθημερινές και 3 ημέρες απαλλαγή για τις αργίες.  
 

3. Μεταθέσεις 
 

 Να τεθεί ανώτατο όριο μεταθέσεων οι πέντε (5) καθώς και μετά την 
συμπλήρωση 25ετούς χρόνου υπηρεσίας τα στελέχη να μετατίθενται στη φρουρά 
επιθυμίας τους. Ενημέρωση στελεχών που μετατίθενται τουλάχιστον τέσσερις (4) 
μήνες νωρίτερα.  
 Η μοριοδότηση των στελεχών να λαμβάνει υπόψη την  χιλιομετρική 
απόσταση μετάθεσης από την 1η φρουρά επιθυμίας του στελέχους, να δίνεται ανά 
πενταετία χρόνου υπηρεσίας παραπάνω μόρια, ενώ τα μόρια να εξαρτώνται και 



από την ‘’μαχιμότητα’’ της μονάδος υπηρέτησης. 
 Τα στελέχη που παραμένουν σε φρουρά μη επιθυμίας τους να συνεχίζουν 
να λαμβάνουν την μοριοδότηση της περιοχής και πέραν της τριετίας. 
 Να δίνεται παράταση παραμονής στους συναδέλφους που   υπηρετούν στην 
Κύπρο κατά ένα έτος εφόσον τα παιδιά τους έχουν το δικαίωμα της εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ειδική κατηγορία. 
 Η υιοθέτηση της παρακάτω ρύθμισης – βελτίωσης του περιεχόμενου της 

παρ. 7 στο άρθρο 5 του Ν. 3883/2010, με την ενσωμάτωση της ακόλουθης 

προσθήκης: 

 «Μετά τη παρέλευση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος 

μετατίθεται υποχρεωτικά σε Μονάδα ή Υπηρεσία του τόπου  προτίμησής του 

και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μετατίθεται σε Μονάδα ή Υπηρεσία του 

οικείου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο 60 χιλιόμετρα 

οδικώς από τον τόπο προτίμησης και εντός της περιφερειακής ενότητας 

στην οποία υπάγεται, με δυνατότητα αδιάλειπτης παραμονής μέχρι την 

αποστρατεία του στελέχους. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή 

τους σε θέση υψηλής ευθύνης (ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί 

απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ ή ΑΣΠ - ΣΕΘΑ), στα πλαίσια της μετεξέλιξης τους σε 

ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 

ελάχιστο όριο των πέντε (5) μεταθέσεων. Μετά τη συμπλήρωση των 

ανωτέρω ορίων ή τη συμπλήρωση 30 ετών συνολικής υπηρεσίας, το 

στέλεχος υπάγεται, εφόσον το επιθυμεί και δίχως άλλες προϋποθέσεις, στις 

ανωτέρω διατάξεις». 

 Η παραπάνω προσθήκη, καθίσταται απολύτως επίκαιρη και επιτακτική ως 

ανάγκη, μετά τη βίαιη επέκταση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών σύμφωνα 

με το Ν.4387/2016, καθώς επίσης και τις επώδυνες αυξήσεις των εισφορών για την 

αναγνώριση πρόσθετων ετών ασφάλισης, πραγματικών ή πλασματικών βάσει του 

Ν.1902/1990, ουσιαστικά απαγορεύουν κάθε σκέψη για οικειοθελή αποχώρηση 

όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πριν τη συμπλήρωση του ανωτάτου 

ορίου ετών εργασίας των 40 ετών. 

 
4. Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό 

  
 Για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, με τις οποίες επιμηκύνθηκε ο εργασιακός 
βίος των στελεχών κατά 15 έτη για όσους εντάχθηκαν στην ενεργό υπηρεσία μετά 
από 01 Ιουλίου 1990, δεν λήφθηκε υπόψη καμία ιδιαιτερότητα, ούτε καν ο μεγάλος 
αριθμός μεταθέσεων, το ωράριο και οι συνθήκες εργασίας που υφίστανται οι 
Στρατιωτικοί. Γίνεται αντιληπτό ότι η αβλεψία του Νομοθέτη προκάλεσε άνιση 
μεταχείριση στους στρατιωτικούς που κατετάγησαν ειδικά τα έτη 1990-1992 αλλά 
και στους νεώτερους οι οποίοι πέραν του κατά έως 10 έτη (πραγματικής 
υπηρεσίας) χρόνου υπηρέτησης, θα αντιμετωπίσουν και τις νέες δυσμενέστερες 
διατάξεις υπολογισμού της σύνταξης. Πέραν αυτού δεν υπήρξε και η πρόβλεψη 
της ομαλής μετάβασης για τους μετέπειτα καταταγέντες στρατιωτικούς. 
 
 
 
 

 
 
 



Προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.Θ για το ασφαλιστικό: 

  
 Να αυξηθεί σταδιακά ο εργασιακός βίος των στελεχών. Συγκεκριμένα για τη 
θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 
έτη συντάξιμης υπηρεσίας. 

 το έτος 2011, απαιτούνται 26 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 
 το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 
 το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 
 το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 
 το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 
 το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 
 το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 
 

 Να μετατάσσονται όσοι συμπληρώνουν 25 έτη ενεργούς υπηρεσίας, 
εφόσον  το επιθυμούν και δεν υπάρχει δυνατότητα να μετατεθούν από την 
Υπηρεσία σε φρουρά επιθυμίας τους, σε κενές θέσεις του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα, πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Με το παραπάνω μέτρο θα 
αποφύγουμε και την γήρανση του στρατού με αποτέλεσμα την αύξηση της 
μαχητικής του ικανότητας. 

 Τα πέντε επιπλέον μάχιμα έτη να δίνονται χωρίς επιπλέον 
ασφαλιστικές εισφορές και στους ασφαλισμένους και μετά το 1990.Τα  5 
μάχιμα χρόνια πρέπει  να δίνονται στους Στρατιωτικούς χωρίς επιπλέον εισφορές 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνάδελφοι αυτοί  έχουν εργαστεί πολύ περισσότερα 
χρόνια πέραν του ωραρίου χωρίς καμία αποζημίωση σε ιδιαίτερες  συνθήκες που 
συνεπάγεται το λειτούργημα του στρατιωτικού. 
 Επιχειρώντας μια σύντομη, αλλά χρήσιμη, αναδρομή στο παρελθόν, 
διαπιστώνει κανείς ότι με το άρθρο 6 του Ν.1902/1990, καθορίστηκε η επιβολή 
κράτησης 6,67% για την εξαγορά πρόσθετου ασφαλιστικού χρόνου (πραγματικής ή 
πλασματικής υπηρεσίας), αρχής γενομένης από τους καταταγέντες στρατιωτικούς 
μετά την 01 Οκτ 1990. Το παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι για μια 
ακόμη φορά η συνήθης πρακτική του απαράδεκτου διαχωρισμού όσων 
κατετάγησαν ακόμη και εντός του ιδίου έτους, το φαινόμενο δηλαδή της ύπαρξης 
συναδέλφων, ακόμη και συμμαθητών σε Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ, δύο 
διαφορετικών ταχυτήτων (οι έως 30 Σεπ 1990 χωρίς υποχρέωση εισφοράς, ενώ 
αντιθέτως οι από 01 Οκτ 1990 με υποχρέωση καταβολής «τσουχτερής» εισφοράς, 
χωρίς καμία απολύτως πρόνοια για ολιγόχρονη κλιμάκωση εφαρμογής του 
μέτρου).  
 Δυστυχώς η απρόσμενη και αδικαιολόγητη βιασύνη του νομοθέτη να 
θεσπίσει τη διαχωριστική γραμμή της 01 Οκτ 1990, όταν ο νόμος δημοσιεύτηκε 
(ΦΕΚ) στις 17 Οκτ 1990 πιστεύουμε ότι έγινε από αβλεψία. Προς τι άραγε η 
βιασύνη αυτή που διαχωρίζει τους αποφοίτους των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ, 
αφού σχεδόν όλοι οι καταταγέντες των παραγωγικών σχολών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 
κατετάγησαν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 1990, ενώ η μοναδική παραγωγική σχολή -
συγκεκριμένα η ΣΜΥ- κατετάγησαν στα τέλη Οκτωβρίου 1990, με αποτέλεσμα 
καλούνται να πληρώσουν την αναγνώριση πρόσθετου πραγματικού χρόνου 
υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μονάδες Εκστρατείας. Το ίδιο φυσικά ισχύει για τους 
συναδέλφους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) αφού ένας μεγάλος όγκος αυτών 
για το συγκεκριμένο έτος κατετάγη ως επί το πλείστον στο τελευταίο τρίμηνο του 
1990.  



 Γιατί η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 6 δεν 
οριοθετήθηκε από αρχάς του νέου έτους (01 Ιαν 1991), όπως θα ήταν το 
απολύτως λογικό και όπως άλλωστε είθισται για διατάξεις δημοσιονομικού 
χαρακτήρα ή αρχής γενομένης από το επόμενο 15ήμερο, δηλαδή από 01 Νοε 
1990, με δεδομένο ότι η δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, έλαβε χώρα κατά τη 
διάρκεια του 2ου δεκαπενθήμερου του μηνός Οκτωβρίου του 1990, ή έστω στο 
τέλος – τέλος από δημοσιεύσεως του νόμου στο ΦΕΚ;;;  
 Η απάντηση γνωστή σε όλους μας. Τα παραπάνω ζητήματα, όπως και 
πόσα άλλα, προφανώς «διέλαθαν και αυτά της προσοχής του νομοθέτη», δηλαδή 
αβλεψία. Μα επιτέλους τι είδους νομοθέτης είναι αυτός που όλα τα δεινά και τις 
αδικίες (ασφαλιστικές, βαθμολογικές, οικονομικές) τις θέτει προς εφαρμογή, 
διαχρονικά  και χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους, αποκλειστικά εντός του έτους 
1990; Υπάρχει θεσμική συνέχεια, υπάρχει κράτος δικαίου ή νομοθετούμε 
αποσπασματικά και υπό την πίεση των εξελίξεων, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη 
όλες τις προσλαμβάνουσες και παραμέτρους;    

  
 
 

5. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Εξίσωση ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου. 

  
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

 
ΑΙΤΙΑ       Έτος    ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ           συμπλήρωσης     ΧΡΟΝΟΣ 

20ετίας 

    

     ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  Άνδρες-γυναίκες          2011    1 χρόνο 

         τρίτεκνοι-ες   2012   3 χρόνια 

2013   5 χρόνια 

 
Γνωρίζεται ότι, η άδεια ανατροφής τέκνου, σε όλες τις περιπτώσεις, 

ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα 
(30) μηνών της ηλικίας του τέκνου. 
  
Πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.Θ για τους τρίτεκνους: 

 

 Δείτε το θέμα της συνταξιοδότησης τρίτεκνων και πολύτεκνων στελεχών 
που κατετάγησαν το 1993 και θεμελιώνουν 20ετια το 2013, αλλά ως νέοι 
ασφαλισμένοι το ΓΛΚ, δεν τους παρέχει το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ποινή 5 
ετών. 

 

Επίτιμος Πρόεδρος και Οικονομικός Σύμβουλος Ε.Σ.ΠΕ.Θ: Ηλίας Νατσιούλας 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

-Ο- 

Πρόεδρος 

 
Στέφανος Κουκουράβας 


