
 

 

 
 
 
 

 
 
                                           

 
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ζητά για ακόμη 
μία φορά την επίλυση της αδικίας των συναδέλφων μας που εντάχθηκαν στις Ε.Δ. 
από 1-7-1990 έως 31-12-1992,  με την προσθήκη της κάτωθι πρόταση της 
Ομοσπονδίας μας, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που ψηφίζετε την 27-2-2020: 

Την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20  του νόμου 3865/2010 
ως εξής: 

«2. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνονται σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής 
συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως ακολούθως: 

 - το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 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. 

3. Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2017 
(συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος 
υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 
1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/2002.  

Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2018 και μετά, η σύνταξή τους 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, 
εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-01-1993 μέχρι 31-12-1995, των 
οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με καταβολή 
εισφοράς για την αναγνώριση που υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών  
κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε 
η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.» 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

 Email: info@pomens.gr 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020 

http://www.pomens.gr/


 

 

 
Οι συνάδελφοι των σειρών 90-92 ζητούν την δικαίωσή τους.  
 
Καλούμε την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να δώσουν επιτέλους λύση 

στο χρόνιο και δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στην επίσημη πρόταση της ΠΟΜΕΝΣ. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ 
Επγός (ΥΔΚ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Τχης (ΠΖ) 


