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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Την Πέμπτη 19/07/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της 

Ομοσπονδίας μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο 

ΤΟΣΚΑ. Η εν λόγω συνάντηση έγινε μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας και 

αποδοχή αυτού από τον κ. Υπουργό. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο κ. Αρχηγός 

της ΕΛ.ΑΣ. ως και ο κ. Επιτελάρχης. Από την Ομοσπονδία μας έγιναν γνωστά στον κ. 

Υπουργό χρονίζοντα αιτήματά μας και αναπτύχθηκαν προτάσεις προς επίλυσή τους. 

 

Ειδικότερα συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

Ι. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

 

1. α. Εφαρμογή των αποφάσεων  του Σ τ Ε  για τις  αντισυνταγματικές περικοπές 

στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και 

αποστρατεία -επαναφορά των αποδοχών και συντάξεων στα επίπεδα προ του 

Ν.4093/12,  

 β. Επανασύνδεση των συντάξεων με τις αποδοχές των στελεχών στην 

ενέργεια των Ενόπλων Δυνάμεων  και Σωμάτων  Ασφαλείας (άρθρ. 14 

Ν.4387/16)- 

γ. Κατάργηση των  νέων  περικοπών που επιβάλλονται με το Ν.4472/17 από το 

2019. 

2. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για διακοπή της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων.  

Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι η υλοποίηση των ανωτέρω, λόγω του δημοσιονομικού 

τους χαρακτήρα, ανάγεται στο πλαίσιο άσκησης της γενικότερης Κυβερνητικής 

πολιτικής. 

 

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 
1. Αυτόνομη λειτουργία και οικονομική αυτοτέλεια του ασφαλιστικού  Φορέα 

ΤΕΑΠΑΣΑ-Ασφαλιστικός πυλώνας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμ. Ασφαλείας. 

2. Μ.Τ.Σ. Για την παρούσα και τη μέλλουσα κατάσταση του ΜΤΣ, έγινε εκτενής 

αναφορά και ανταλλαγή απόψεων. Ειδικότερα αναλύσαμε τα νέα δεδομένα που 

δημιουργεί η επίδικη απόφαση μεταξύ της PICAR και του Μ.Τ.Σ., η οποία, αν δεν 

αναιρεθεί στον Α.Π., δημιουργεί δυσμενείς εξελίξεις στο Ταμείο. Αναδείξαμε την 

ανάγκη θεσμοθέτησης νέων πόρων, ενόψει των δημιουργούμενων πρόσθετων 

αναγκών στο εγγύς μέλλον και την άμεση εφαρμογή του  άρθρ. 45 του Ν.4256/14 



για την περιέλευση πόρων από την επιβολή προστίμων του ΚΟΚ, στο ΜΤΣ. Θέσαμε 

το έλλειμμα αναλογικής εκπροσώπησης της ΕΛ.ΑΣ. στη Διοίκηση του Ταμείου και 

την ετεροβαρή κατανομή των βαρών εις βάρος των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ., από 

τη θεσμοθέτηση του μερισματοδοτικού βαθμού του Αρχιλοχία και του Ταξιάρχου. 

Ο κ. Υπουργός έδειξε κατανόηση και ενδιαφέρον για το ΜΤΣ και ειδικά για την 

προοπτική του στο μέλλον, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών και 

δεσμεύτηκε ότι  το τελευταίο ζήτημα, που δημιουργεί πρόσθετες επιβαρύνσεις στο 

προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., με παρέμβασή του, θεωρείται λήξαν. 

3.ΤΕΑΠΑΣΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Τονίστηκε η ανάγκη διεύρυνσης της βάσης των 

δικαιούχων στον κλάδο Υγείας, η εκδήλωση συνεργασιών από όλους τους 

εμπλεκόμενους για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από όλους 

τους φαρμακευτικούς συλλόγους σε όλη την επικράτεια και η ανάγκη για την 

παρουσία ενός μέλους της ΠΟΑΣΑ στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ. 

Ο κ. Υπουργός έδειξε θετική στάση στην υλοποίηση όλων των ανωτέρω. 

4.Ν.ΜΤΣ 

Θέσαμε την ανάγκη της διεύρυνσης της βάσης των δικαιούχων  στο Ν.ΜΤΣ, την  

παροχή δωρεάν περίθαλψης στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα  στα στρατιωτικά 

νοσοκομεία και την ενίσχυση του Ν.ΜΤΣ με προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.. 

Ο κ. Υπουργός έδειξε κατανόηση και δεσμεύτηκε για την υλοποίησή τους.  

ΙΙΙ. ΠΟ.Κ.Ε.Α.(Ν.3688/2008 

Θέσαμε μετ΄επιτάσεως την άμεση επαναδραστηριοποίηση του ΠΟΚΕΑ  και ο κ. 

Υπουργός επιφυλάχθηκε για εξελίξεις στο θέμα αυτό άμεσα. 

ΙV. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ:  

Τέθηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με τον Εθελοντισμό - τη συμ-χή των 

αποστράτων στα ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ πρόληψης της ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, τη γενικότερη 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ, την άρση των εργασιακών διακρίσεων και τη 

θεσμοθέτηση μέτρων για την πάταξη της βίαιης και βαρειάς ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

 

Με εκτίμηση  

             Ο            Ο 
             Γεν. Γραμματέας               Πρόεδρος 
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