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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 18/2016

Αθήνα, 2 Μαρ. 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 61

Την Τρίτη 1 Μαρ. 2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣ με
μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) με κύριο θέμα το
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό.

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας συμμετείχαν οι Βουλευτές Ιωάννης Βρούτσης
(Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος), Χρήστος Σταϊκούρας (συντονιστής Ομάδας Διαρκούς
Επιτροπής-ΟΔΕ Οικονομικών Υποθέσεων), Μάκης Βορίδης (συντονιστής ΟΔΕ Δημόσιας
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης), Αθανάσιος Δαβάκης (υπεύθυνος Τομέα
Κοινοβουλευτικού Έργου Εθνικής Άμυνας), Δημήτρης Κυριαζίδης (υπεύθυνος Τομέα
Κοινοβουλευτικού Έργου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Δημήτρης
Σταμάτης. Παρίσταντο επίσης οι Απόστολος Παπαπαρίσης και Ιωάννης Κοτσαρίδης.

Από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασ. Νικολόπουλος, ο Γεν.
Γραμματέας Ταξχος εα Βασ. Παπαδόπουλος, ο Ταμίας Αντγος εα Κων. Βερνίκος και
υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Αντγος εα Δημ. Δημητρούλης.

Στη συνάντηση παρίσταντο επίσης ο πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ Ιωάννης Κατσιαμάκας και το
μέλος Κώσ. Πλακιάς
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Ο πρόεδρος της ΠΟΣ έκανε σύντομη ενημέρωση και ανέπτυξε τις θέσεις της
Ομοσπονδίας για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό ζήτημα, με έμφαση κυρίως στα
παρακάτω:
Διατήρηση της υπαγωγής των στρατιωτικών στο Δημόσιο και όχι ένταξή
τους στον ΕΦΚΑ.
Η ένταξη σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δημοσίου των
στρατιωτικών, των στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας, των δημοσίων λειτουργών και των
υπαλλήλων του δημοσίου, είναι αντισυνταγματική πράξη και θα επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό με τουλάχιστον 1,268 δις ευρώ. Επίσης επισημάνθηκαν οι σοβαροί
παράγοντες που θα επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΕΔ, η
ενδεχόμενη ένταξή τους στον ΕΦΚΑ.
- Διατήρηση του ισχύοντος τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Εάν
ακολουθηθεί η διαδικασία επανυπολογισμού της σύνταξης σύμφωνα με το προσχέδιο του
ασφαλιστικού νόμου, οι μειώσεις θα ξεπεράσουν το 25%. Θα πρέπει λοιπόν η αναλογική
σύνταξη και ειδικά τα ποσοστά αναπλήρωσης να επαναπροσδιορισθούν σύμφωνα με
ρεαλιστικά στοιχεία, προσαρμοσμένα στα 35/35, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
- Η υποχρέωση του νομοθέτη για ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση του
μισθολογίου των Στρατιωτικών και των Στελεχών των Σ.Α. (υπ' αριθμ. 2192 - 2196/2014
αποφάσεις ΣτΕ), λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του λειτουργήματός τους και η απόδοση
του υπολοίπου 50% που προβλέπει η απόφαση.

Από πλευράς ΝΔ διατυπώθηκαν οι παρακάτω κύριες θέσεις:
- Ο Ι. Βρούτσης διαβεβαίωσε ότι θέση της ΝΔ ήταν και παραμένει, σε σχέση με το
ασφαλιστικό,
η δημιουργία τριών ταμείων (Μισθωτών, Αγροτών, Επιστημόνων) και
παράλληλα
η διατήρηση του Δημοσίου
ως έχει.
Επίσης συμφωνεί
με τη διατήρηση του ισχύοντος τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, διότι ο προτεινόμενος
από το προσχέδιο αντιστρέφει την ανταποδοτικότητα των εργασιακών ετών.
- Ο Χρ. Σταϊκούρας σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ (απόδοση του
υπολοίπου 50%), επεσήμανε ότι στην παρούσα φάση και με δεδομένο τη δυσμενέστερη
εξέλιξη των δημοσιονομικών δεδομένων,
η προτεραιότητα της ΝΔ θα είναι η
μείωση της φορολογίας.
- Ο Αθ. Δαβάκης επεσήμανε τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού περιβάλλοντος
των Στρατιωτικών
και τη ανάγκη αντίστοιχης
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αντιμετώπισής τους.

Η συνάντηση διάρκειας μιάμισης ώρας, έγινε σε κλίμα συνεργασίας. Η Ομοσπονδία
κατέθεσε ρεαλιστικές προτάσεις και πλήρες υπόμνημα με τεκμηριωμένες απόψεις για τις
θέσεις της. Τέλος, η ΠΟΣ δήλωσε τη διάθεσή της για περαιτέρω συνεργασία εφόσον
απαιτηθεί.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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