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Θέμα:	Συνάντηση	κ.	Υφυπουργού	με	το	Δ.Σ.	της	ΕΑΑΠΣ	
Σχετ.:		Η	από	8/12/2017	επικοινωνία	μας.	

	
1. 	Σε	συνέχεια	συνάντησής	μας,	σας	αποστέλλουμε	συνημμένα	-	το	ζητηθέν	από	εσάς	-

υπόμνημα	 της	 Ένωσης	Αποστράτων	Αξιωματικών	 του	Πυροσβεστικού	 Σώματος	 όπου	
αναφέρονται	σοβαρά	προβλήματα	συνταξιούχων	μελών	μας	και	παρακαλούμε	όπως	
έχουμε	 συνάντηση	 με	 τον	 κ.	 Υφυπουργό,	 για	 να	 του	 εκθέσουμε	 και	 προφορικά	 τις	
απόψεις	μας	για	τα	ζητήματα	που	έχουν	προκύψει.	

2. Αναμένουμε	με	εκτίμηση	τις	ενέργειές	σας.		
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Αθήνα	13/12/2017	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	

Αιτημάτων-Θέσεων	
της	Ένωσης	Αποστράτων	Αξιωματικών	του	Πυροσβεστικού	Σώματος	

Προς	
Τον	κ.	Υφυπουργό		Υπουργείου	Εργασίας,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικής	

Αλληλεγγύης	κ.	Αναστάσιο	Πετρόπουλο	
	
Αξιότιμε	κ.	Υφυπουργέ,	

Σας	 γνωρίζουμε	 ότι	 εδώ	 και	 ένα	 χρόνο	 περίπου,	 έχει	 ιδρυθεί	 Ένωση	 από	 Απόστρατους	
Αξιωματικούς	 του	 Πυροσβεστικού	 Σώματος	 με	 τον	 τίτλο	 ‘‘ΕΝΩΣΗ	 ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ	
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ	 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ	 ΣΩΜΑΤΟΣ	 (ΕΑΑΠΣ)’’,	 που	 σκοπό	 έχει	 την	 σύσφιξη	 των	
υφιστάμενων	 δεσμών	 και	 συναδελφότητας	 μεταξύ	 των	 μελών	 της,	 την	 προστασία	 των	
οικονομικών	συμφερόντων	των	μελών	της,	την	βελτίωση	των	ηθικών	και	υλικών	συνθηκών	
αυτών	και	 των	οικογενειών	τους,	 την	διατήρηση	των	καλών	σχέσεων	με	τους	εν	ενεργεία	
συνάδελφους	και	επίσης	την	προβολή	του	κοινωνικού	έργου	του	Πυροσβεστικού	Σώματος.		
Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	 της	Ένωσης,	που	συναντήθηκε	μαζί	σας	στην	εκδήλωση	για	 τα	

συμπλήρωση	150	ετών	ίδρυσης	του	Μ.Τ.Π.Υ.,	σας	ζήτησε	συνάντηση	στο	γραφείο	σας,	ώστε	
να	σας	 εκθέσει	 τα	σοβαρά	προβλήματα	που	αφορούν	 τα	μέλη	μας	 και	που	άπτονται	 της	
αρμοδιότητάς	 σας,	 και	 γι’	 αυτό	 σας	 αποστέλλουμε	 	 υπόμνημα	 που	 καταγράφονται	 τα	
προβλήματα	που	αφορούν	συνταξιούχους	μέλη	μας:		
	
1ο	Θέμα:	Χορήγηση	συμπληρωματικού	εφάπαξ	βοηθήματος	ή	επιστροφή	εισφορών.	
Κατά	τα	οριζόμενα	στο	με	αρ.	πρωτ.	Φ.	30215/33841/Δ15.515/26-10-2016	έγγραφο	του	

Υπουργείου	Εργασίας,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	(τμήμα	εφάπαξ	
παροχών):	

α)	Είναι	προφανές	ότι	σε	περίπτωση	επαναφοράς	στην	ενεργό	υπηρεσία	συνταξιούχου	
και	 εκ	 νέου	 συνταξιοδότησή	 του,	 εάν	 δεν	 έχει	 αποδοθεί	 εφάπαξ	 βοήθημα	 για	 το	 πρώτο	
χρονικό	διάστημα	και	το	πρώην	ΤΠΔΥ	αντιμετωπίζει	ταυτόχρονα	δύο	(ή	και	περισσότερες)	
συνταξιοδοτικές	 πράξεις,	 θα	 χορηγείται	 ενιαίο	 εφάπαξ	 με	 βάση	 την	 τελευταία	
συνταξιοδοτική	 πράξη.	 Κατά	 συνέπεια	 το	 άρθρο18	 παραγ	 2στ	 του	 Ν.	 4242/2014	 και	 το	
άρθρο	5	παραγ	9	του	Ν.3518/2006	δεν	ρυθμίζουν	αυτή	την	περίπτωση.	

β)	 Από	 την	 αιτιολογική	 έκθεση	 της	 τροπολογίας	 του	 άρθρου	 18	 παραγ	 2στ	 του	
Ν.4242/2014,	συνάγεται	με	σαφήνεια	ότι	ο	νομοθέτης	θέλει	ο	νέος	χρόνος	επαναφοράς	να	
υπολογίζεται	 πλέον	 αυτοτελώς	 για	 τη	 χορήγηση	 εφάπαξ,	 αποκομμένος	 από	 τον	 χρόνο	
λήψης	 του	 πρώτου	 εφάπαξ	 (εφ’	 όσον	 έχει	 ολοκληρωθεί	 η	 διαδικασία	 της	 πρώτης	
συνταξιοδοτικής	πράξης),	ερμηνεία	που	αρχικά	φαίνεται	να	έχει	αποδεχθεί	το	πρώην	ΤΠΔΥ.	
Η	 ρύθμιση	 αυτή	 δεν	 αφήνει	 κανένα	 περιθώριο	 επανεξέτασης	 του	 χορηγηθέντος	 με	 την	
πρώτη	συνταξιοδοτική	πράξη	εφάπαξ	βοηθήματος.	

Επειδή,	 πλέον,	 πιστεύουμε	 ότι	 υπάρχει	 σκοπούμενη	 κωλυσιεργία	 στην	 αντιμετώπιση	
σχετικών	αιτημάτων	μελών	μας,	 ζητάμε,	αφ’	ενός	μεν	την	αποπεράτωση	των	χρονιζόντων	
αιτημάτων	κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	6	παραγ	1	του	Ν.	3232/2004,	αφ’	ετέρου	δε	την	
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πλήρη	 εφαρμογή	 του	 με	 αρ.	 πρωτ.	 Φ.30215/33841/Δ15.515/26-10-2016	 εγγράφου	 του	
Υπουργείου	Εργασίας,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης	(τμήμα	εφάπαξ	
παροχών)	και	ιδιαίτερα	σε	ό,τι	αφορά	την	αυτοτελή	αντιμετώπιση	του	χρόνου	επαναφοράς.	

	
2ο	 Θέμα:	 Καταλογισμός	 οφειλής	 από	 αχρεωστήτως	 καταβληθέντα	 μερίσματα	 του	

ΜΤΠΥ.	
α)	Με	αποφάσεις	του	Δ.Σ.	του	Μετοχικού	Ταμείου	Πολιτικών	Υπαλλήλων,	που	λήφθηκαν		

κατά	 την	 11η	 συνεδρίαση	 της	 13ης/3/2017	 και	 46ης	 της	 30ης/10/2017,	 αποφασίστηκε	 ο	
υπολογισμός	 και	 εξειδικευμένος	 καταλογισμός	 στις	 ατομικές	 μερίδες	 μερισματούχων	 -	
αποστράτων	 της	 ΕΛΑΣ	 και	 του	 Πυροσβεστικού	 Σώματος-	 μερισμάτων	 που	 καταβλήθηκαν	
κατά	το	χρονικό	διάστημα	της	επαναφοράς	τους	στην	ενεργό	υπηρεσία,	μετά	από	δικαστική	
δικαίωσή	τους.	Σημειώνεται	ότι	υπάρχουν	καταλογισμοί	και	άνω	των	30.000	ευρώ.	

β)	 Η	 μέχρι	 πρότινος	 πρακτική	 που	 ακολουθείτο	 από	 πλευράς	 ΜΤΠΥ	 για	 τέτοιες	
περιπτώσεις	 είτε	 προφορικά	 είτε	 και	 έγγραφα,	 ήταν	 η	 εφαρμογή	 της	 παραγράφου	 5	 του	
άρθρου	36	του	Π.Δ.	422/1981,	δηλαδή	η	επιστροφή	των	καταβληθέντων	μερισμάτων	κατά	
το	χρονικό	διάστημα	της	επαναφοράς	 	στην	ενεργό	υπηρεσία	να	γίνεται	με	πρωτοβουλία	
του	 μερισματούχου	 και	μόνο	 εάν	 επιθυμούσε	 την	 αναγνώριση	 του	 χρόνου	 επαναφοράς	
του	στην	ενεργό	υπηρεσία,	για	λήψη	μερίσματος.	Στα	προ	κρίσεως	και	περικοπών	χρόνια	
υπήρχε	 μία	 ισορροπία	 ανάμεσα	 στα	 επιστρεφόμενα	 μερίσματα	 και	 στις	 προσαυξήσεις	
αυτών,	 γιατί	 μετά	 από	 κάποια	 χρόνια	 γινόταν	 απόσβεση.	 Σήμερα	 με	 την	 επιστροφή	
δεκατεσσάρων	 (14)	 κατ΄	 έτος	 μη	 «κουρεμένων»	 μερισμάτων	 και	 χορήγηση	 στη	 συνέχεια	
σύμφωνα	 με	 το	 Ν.	 4387/2016	 δώδεκα	 (12)	 κατ’	 έτος	 μειωμένων	 κατά	 60%	 μερισμάτων,	
είναι	προφανές	ότι	βάσει	προσδόκιμου	ζωής	(78,5	έτη	περίπου),	δεν	θα	υπάρξει	επιστροφή	
αυτών	των	χρημάτων	και	των	καταθέσεων	του	μετόχου	με	τις	αποδόσεις	τους,	αλλά	και	των	
αποδόσεων	 των	 περιουσιακών	 στοιχείων	 του	 ταμείου.	 Τούτο	 βεβαίως	 γεννά	 ζητήματα	
καταστρατήγησης	 της	 ανταποδοτικότητας	 κρατήσεων-ύψους	 μερισμάτων,	 τήρησης	 των	
αρχών	 της	 αναλογικότητας,	 της	 ισότητας,	 της	 ασφάλειας	 δικαίου,	 της	 προστατευμένης	
εμπιστοσύνης	 και	 της	 χρηστής	 διοίκησης,	 αδικιών	 στον	 αναδιανεμητικό	 χαρακτήρα	 των	
παροχών	κ.τ.λ.	

Παραθέτουμε	παράδειγμα,	όπου	αποδεικνύεται	η	προφανής	αδικία.	
Απόστρατος	αξιωματικός	κατέστη	αρχικά	μερισματούχος	την	18/07/2009	σε	ηλικία	53,5	

ετών	με	συνολική	υπηρεσία	για	το	ΜΤΠΥ	29	έτη	06	μήνες	και	01	ημέρα,	εκ	των	οποίων	01	
έτος	08	μήνες	και	26	ημέρες	είναι	αναγνώριση	στρατιωτικής	θητείας	με	καταβολή	2.572,21	
ευρώ.	 Μετά	 από	 δικαστική	 του	 δικαίωση	 επανήλθε	 αναδρομικά	 (πλασματικά	 και	 όχι	
πραγματικά)	 στην	 ενεργό	 υπηρεσία	ως	 μηδέποτε	 αποστρατευτείς	 και	 αποστρατεύτηκε	 εκ	
νέου	 την	24/09/2016	 (με	 τις	 τρίμηνες	αποδοχές	μαζί)	σε	ηλικία	60,5	 ετών	περίπου,	αφού	
παρακρατήθηκαν	 περίπου	 11.000	 ευρώ	 (4%	 επί	 των	 συντάξιμων	 αποδοχών)	 ως	
υποχρεωτική	κράτηση	υπέρ	του	ΜΤΠΥ.	Παράλληλα	θα	πρέπει	κατά	το	ταμείο	να	επιστρέψει	
ως	αχρεωστήτως	καταβληθέντα	28.564	ευρώ,	που	είναι	 τα	 καταβληθέντα	μερίσματα	από	
18/07/2009	έως	24/09/2016.	



4	
	

Παίρνοντας	ως	παραδοχή	ότι	το	προσδόκιμο	ζωής	για	τους	άντρες	θα	είναι	σταθερά	τα	
78,5	 έτη	 και	 το	 ταμείο	 θα	 βρίσκεται	 σε	 πλήρη	 οικονομική	 ισορροπία	 (συντελεστής	
αναπλήρωσης	0,215%),	προκύπτουν	τα	παρακάτω:	

1. Εάν	 ο	 μερισματούχος	 δεν	 επανερχόταν	 αναδρομικά,	 τα	 μερίσματα	 που	 θα	 του	
απέδιδε	το	ταμείο	για	συνολική	υπηρεσία	29	έτη	06	μήνες	και	01	ημέρα,	 (εκ	των	
οποίων	01	έτος	08	μήνες	και	26	ημέρες	είναι	αναγνώριση	στρατιωτικής	θητείας	με	
καταβολή	2.572,21	ευρώ),	είναι	28.564	ευρώ	από	18/07/2009	έως	24/09/2016	και	
39.052	ευρώ	για	τα	επόμενα	18	χρόνια	που	είναι	το	προσδόκιμο	ζωής,	δεδομένου	
ότι	 του	 απονέμεται	 μηνιαίο	 μέρισμα	 180,80	 ευρώ,	 οι	 συνολικές	 αποδόσεις	
(«επιβάρυνση»	 για	 το	 ταμείο)	 δηλαδή	 γι΄	 αυτά	 τα	 χρόνια	 συμμετοχής	 θα	 είναι	
67.616	ευρώ.	

2. Στη	 δεύτερη	 περίπτωση	 που	 ο	 μερισματούχος	 επανέρχεται	 αναδρομικά,	 τα	
μερίσματα	που	θα	του	απέδιδε	το	ταμείο	για	συνολική	υπηρεσία	36	έτη	08	μήνες	
και	08	ημέρες,	 (εκ	 των	οποίων	01	έτος	08	μήνες	και	26	ημέρες	είναι	αναγνώριση	
στρατιωτικής	 θητείας	 με	 καταβολή	 2.572,21	 ευρώ),	 από	 	 24/09/2016	 και	 για	 τα	
επόμενα	 18	 χρόνια	 που	 είναι	 το	 προσδόκιμο	 ζωής,	 είναι	 53.352	 ευρώ	 (μηνιαίο	
μέρισμα	 247	 ευρώ	 σύμφωνα	 με	 τα	 ισχύοντα	 σήμερα).	 Δεδομένου	 ότι	 ο	
μερισματούχος	για	το	χρονικό	διάστημα	της	επαναφοράς	στην	ενέργεια	απέδωσε	
κρατήσεις	 	 11.000	 ευρώ	 και	 από	 	 την	 αναγνώριση	 της	 στρατιωτικής	 θητείας	
2.572,21	 ευρώ	 (11.000+2.572,21=13.572,21	 συνολικά)	 η	 συνολική	 «επιβάρυνση»-
απόδοση	 για	 το	 ταμείο	 γι΄	 αυτά	 τα	 χρόνια	 συμμετοχής	 θα	 είναι	 39.780	 ευρώ	
(53.352-13.572=39.780)	 και	 επιπροσθέτως	 θα	 έχει	 και	 την	 επιστροφή	 των	
αχρεωστήτως	καταβληθέντων	28.564	ευρώ.	Σε	αυτή	την	περίπτωση	οι	πρόσθετες	
αποδόσεις	 για	 τον	 μερισματούχο	 βάσει	 του	 προσδόκιμου	 ζωής	 θα	 είναι	 11.216	
ευρώ	(39780-28.564),	απ΄	όπου	αποδεικνύεται	ότι	παραβιάζονται	καταφανέστατα	
βασικές	αρχές	δικαίου.		

γ)	Μετά	 την	 εφαρμογή	 του	 νόμου	 4387/2016	 και	 των	 ρυθμίσεων	θεμάτων	 του	ΜΤΠΥ,	
είναι	προφανές	ότι	το	ΜΤΠΥ	αποκτά	ανακεφαλαιοποιητικό	χαρακτήρα	και	η	χορήγηση	των	
παροχών	 του	 θα	 	 χρηματοδοτείται	 αποκλειστικά	 από	 τις	 καταθέσεις	 των	 μετόχων	 και	 τα	
περιουσιακά	στοιχεία	 του	ταμείου,	 τα	δε	χορηγούμενα	μερίσματα	στους	μερισματούχους	
είναι	 σε	 αντιστοιχία	 με	 τις	 καταθέσεις	 του	 μετόχου.	 Στη	 λογική	 αυτή	 τροποποιήθηκε	 το	
άρθρο	40	του	Π.Δ.	422/1981	και	γίνεται	πρόβλεψη	δικαιούμενης	επιστροφής	των	ατομικών	
κρατήσεων	μετόχου	που	έχει	ελάχιστο	όριο	συμμετοχής	στο	ταμείο	τουλάχιστον	τριών	(3)	
ετών	και	συνταξιοδοτείται	χωρίς	να	δικαιούται	απονομής	μερίσματος.	
δ)	Μετά	τα	παραπάνω	θεωρούμε	δίκαιο,	να	προωθηθεί	νομοθετική	ρύθμιση	για	αυτοτελή	
υπολογισμό	 του	 χρόνου	 επαναφοράς	 στην	 ενέργεια,	 όπως	 έχει	 προαναφερθεί	 και	 για	 το	
πρώην	ΤΠΔΥ.	Δηλαδή	για	το	χρόνο	επαναφοράς	στην	ενέργεια,	να	γίνεται	επιστροφή	των	
κρατήσεων	 εάν	 υπερβαίνει	 τα	 τρία	 έτη	 ή	 έστω	 να	 μην	 γίνεται	 σε	 καμία	 περίπτωση	
επιστροφή	των	κρατήσεων	και	ο	μερισματούχος	να	συνεχίσει	να	παίρνει	το	αρχικό	μέρισμά	
του,	εκτός	και	επιθυμεί	τον	επανυπολογισμό	του	μερίσματος	με	συμμετοχή	του	χρόνου	της	
επαναφοράς	στην	ενέργεια,	οπότε	πρέπει	να	επιστρέψει	όλα	τα	χορηγηθέντα	του	χρόνου	
επαναφοράς	στην	ενέργεια	μερίσματα	ως	αχρεωστήτως	καταβληθέντα.	Η	ρύθμιση		θα	πρέπει	
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να	 καταλαμβάνει	 εκτός	 από	 τις	 μέλλουσες	 περιπτώσεις,	 	 οπωσδήποτε	 και	 περιπτώσεις	 του	
παρελθόντος,	 	 όπου	 δεν	 έχει	 γίνει	 ακόμη	 καταλογισμός	 ή	 δεν	 έχει	 ολοκληρωθεί	 η	 διαδικασία	
παρακράτησης	των	αχρεωστήτως	καταβληθέντων	και	επανυπολογισμού	των	μερισμάτων.	

ε)	Θέμα	που	πιθανότατα	μεταξύ	των	άλλων	θα	αχθεί	σε	δικαστική	κρίση,	είναι	η	μεγάλη	
απόκλιση	μεταξύ	των	συντελεστών	αναπλήρωσης	των	επικουρικών	συντάξεων	(0,45%)	και	
του	 ΜΤΠΥ	 (0,215%),	 γιατί	 καταδεικνύεται	 η	 ανεξέλεγκτη	 συρρίκνωση	 της	 ασφαλιστικής	
προστασίας,	 ανισομερώς	 μεταξύ	 δύο	 ταμείων	 που	 η	 φιλοσοφία	 της	 μεταρρύθμισης	 του	
ασφαλιστικού	 συστήματος	 (δια	 μέσου	 των	 περικοπών	 κυρίως),	 ενώ	 φαίνεται	 να	 τα	
αντιμετωπίζει	 με	 παρόμοιο	 τρόπο	 παρά	 τις	 επιμέρους	 ιδιαιτερότητές	 τους	 (επικουρικό-
φορέας	κοινωνικής	ασφάλισης	το	ένα,	μετοχικό	το	άλλο),	σε	ότι	αφορά	τους	συντελεστές	
έχει	μεγάλη	απόκλιση.		

	
3ο		Θέμα:		Διαδοχικός	χρόνος	ασφάλισης	(άρθρο	19	ν.	4387/2016).	
Με	το	άρθρο	1	του	Ν.	4472/2017	καταργείται	από	1.1.2019	η	προσωπική	διαφορά	που	

προκύπτει	από	τον	επανυπολογισμό	των	συντάξεων	κατ’	εφαρμογήν	του	Ν.	4387/2016.	Με	
αυτό	ως	δεδομένο	γίνεται	σαφές	ότι	εναρμονίζονται	σχεδόν	πλήρως	οι	παλιές	με	τις	νέες	
συντάξεις	(κρίσιμη	ημερομηνία	13.05.2016	ή	01.07.2016	για	στρατιωτικούς	κ.λπ.),	οπότε	το	
δίκαιο	είναι	να	τροποποιηθεί	η	παρ.	5	του	άρθρου	19	του	Ν.	4387/2016	και	να	ορισθεί	ότι	
για	τα	πρόσωπα	που	προσλήφτηκαν	για	πρώτη	φορά		στο	δημόσιο	πριν	την	01.01.1983	και	
έχουν	 πραγματοποιήσει	 χρόνο	 ασφάλισης	 σε	 περισσότερους	 από	 έναν	 από	 τους	
ενταχθέντες	 στον	 Ε.Φ.Κ.Α.	 φορείς	 ασφάλισης,	 εφαρμόζονται	 οι	 κείμενες	 διατάξεις	 της	
διαδοχικής	ασφάλισης,	ανεξάρτητα	εάν	η	αίτηση	συνταξιοδότησης	υποβλήθηκε	πριν	ή	μετά	
την	 εφαρμογή	 του	 Ν.	 4387/2016.	 (να	 μην	 καταβάλλεται	 συμπληρωματική	 εισφορά	 στο	
δημόσιο	κατ΄	εφαρμογήν	των	άρθρων	1	έως	6	του	Ν.	1405/1983).	

Στις	σχετικές	εγκυκλίους	εφαρμογής	του	Ν.	4387/2016	θα	πρέπει	να	αναγράφεται	πάντα	
ως	ημερομηνία	ισχύος	του,	η	13.05.2016	ή	01.07.2016	για	στρατιωτικούς	κ.λπ.	

	
4ο	Θέμα:	Συμπληρωματικά	εφάπαξ	από	το	πρώην	ΤΕΑΠΑΣΑ-	Επικουρικές	συντάξεις.			
α)	 Υπάρχει	 για	 ανεξήγητους	 λόγους,	 χαρακτηριστική	 κωλυσιεργία	 στη	 χορήγηση	 των	

συμπληρωματικών	εφάπαξ	παροχών	στους	δικαιούμενους	αυτά.	Το	 ίδιο	 ισχύει	και	για	τις	
επικουρικές	συντάξεις.	

	
5ο		Θέμα:	Ιατροφαρμακευτική	περίθαλψη.			
Μετά	 την	 κατάργηση	 των	 προσωπικών	 διαφορών,	 θεωρούμε	 δίκαιο	 να	 καταργηθεί	 η	

παρακράτηση	 6%	 στις	 επικουρικές	 συντάξεις	 για	 ιατροφαρμακευτική	 περίθαλψη,	 στις	 δε	
κύριες	να	επανέλθει	στο	4%	από	το	6%.	Θα	πρέπει	επίσης	να	υλοποιηθεί	η	υπόσχεση	για	
κατάργηση	της	επιβάρυνσης	του	(1)	ενός	ευρώ	ανά	συνταγή.	

	
6ο		Θέμα:	Εφαρμογή	αποφάσεων	ΣΤΕ.	
Υπήρξε	 (υπάρχει	 πλέον;)	 υπόσχεση	 για	 εφαρμογή	 των	 δικαστικών	 αποφάσεων,	 που	

δικαίωναν	 τους	 ένστολους	 σε	 ότι	 αφορά	 το	 υπόλοιπο	 50%	 στην	 περικοπή	 των	 ειδικών	
μισθολογίων	 του	 2012	 και	 	 κατάργησης	 της	 εισφοράς	 αλληλεγγύης	 για	 το	 σύνολο	 των	
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συνταξιούχων	λόγω	του	ότι	η	θέσπισή	της	κρίθηκε	αντισυνταγματική.	Αντί	αυτού,	αφ’	ενός	
μεν	 προβλέφθηκε	 εκ	 νέου	 στο	 Ν.	 4387/2016,	 αφ’	 ετέρου	 δε	 δεν	 λήφθηκε	 υπόψη	 στην	
πρόσφατη	 επιστροφή	 των	 λανθασμένων	 παρακρατήσεων	 υγειονομικής	 περίθαλψης	 για	
όλους	τους	συνταξιούχους,	σαν	κοινωνικό	μέρισμα.	

	
	
Αξιότιμε	κύριε	Υφυπουργέ,	
Ύστερα	 από	 τα	 παραπάνω,	 παρακαλούμε	 όπως	 σας	 συναντήσουμε	 το	 συντομότερο	

δυνατόν	 για	 να	 σας	 εκθέσουμε	 και	 προφορικά	 τις	 απόψεις	 μας	 και	 επειδή	 πάντα	 άμεσα	
αντιμετωπίζετε	 και	 δίνετε	 λύσεις	 στα	 διάφορα	 ζητήματα,	 αναμένουμε	 με	 εκτίμηση	 τις	
ενέργειές	σας.		
	
	

	
																																																 Για	το	Δ.Σ.	της	ΕΑΑΠΣ	

	

											Ο	Πρόεδρος																																																																													Ο	Γενικός	Γραμματέας		

	

	

Χρήστος	Χρυσανθακόπουλος																																																															Παναγιώτης	Βελής				

				Αντιστράτηγος	Π.Σ.	ε.α.																																																						Αντιστράτηγος	–	Υπαρχηγός	Π.Σ.	ε.α.				


