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ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 
            Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστής 
Χατζηδάκης    
            Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
            Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών           
Υποθέσεων 
            Γενικό Γραμματέα κ. Αντώνιο Οικονόμου 
            ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
 

ΚΟΙΝ: ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝ.ΑΛ-ΚΚΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-            
ΜΕΡΑ 25  
           Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

           Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
           Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά Θέματα 
 

ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 169/2007 «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» 
β. Ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του 
Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» 
γ. Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − 
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις». 
δ. Φ.846/4/268439/Σ.1031/13 Φεβ 20/ΓΕΕΘΑ 
ε. N.4670/2020 "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) 
και άλλες διατάξεις" 
 

 

Ν. 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. 
Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, 

μελετώντας όλα τα θέματα που άπτονται και σχετίζονται με την επίλυση 

προβλημάτων του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού, παρακολουθεί τις 
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                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 
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αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
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εξελίξεις, παρεμβαίνοντας με προτάσεις για την ανάδειξη – ενημέρωση  όλων 

των εμπλεκομένων φορέων. 

           Από το 2010 οι Ένοπλες δυνάμεις στάθηκαν αρωγός στις προσπάθειες 

τις εκάστοτε πολιτικής κατάστασης για εξεύρεση λύσης στο μεγάλο 

δημοσιονομικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην πατρίδα μας. 

 
           Οι Ένοπλες Δυνάμεις επωμίστηκαν όλες τις κάθετες περικοπές που 
έγιναν σε μισθούς και δώρα, και όλες τις νέες συνταξιοδοτικές αλλαγές που 
επέφεραν επιπλέον χρόνια εργασίας σε μεγάλο ποσοστό του Στρατιωτικού 
προσωπικού. 
 
           Αποκορύφωμα των παραπάνω συνταξιοδοτικών αλλαγών ήταν 

μια συνάρτηση άρθρων των νόμων 3865/2010, 4336/2015, 4387/2016, 

4670/20 οι οποίοι έφεραν μεγάλες ανατροπές στις Ένοπλες Δυνάμεις,  

ενώ ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα η τροποποίηση από πλευράς ΥΠΕΘΑ των 

νόμων περί καταστάσεων Στρατιωτικών ώστε να ανταποκρίνονται στις  

προαναφερόμενες συνταξιοδοτικές αλλαγές. 

 
           Ειδικότερα, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους, για την  
συνταξιοδότηση μετά το έτος 2015, απαιτούνται 40 χρόνια υπηρεσίας η το 60ο 
έτος της ηλικίας του στρατιωτικού προσωπικού. 
 
           Εξάλλου για να επιτευχθεί η καταβολή από τον ΕΦΚΑ της κατώτατης 

πλήρους σύνταξης, απαιτούνται 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας ή κάλυψη του 

60 έτους της ηλικίας του εργαζομένου, σε αντιδιαστολή  με τα 35 έτη που  ίσχυαν 

πριν την δημοσίευση των παραπάνω νόμων. Έχουμε αναφερθεί πολλάκις στην 

περίπτωση συναδέλφων που λόγων των νόμων του ΥΠΕΘΑ που προβλέπουν 

όρια ηλικίας, αδυνατούν να πετύχουν την συμπλήρωση των 40 συντάξιμων 

ετών αρά και την καταβολή σε αυτούς της κατώτατης πλήρους σύνταξης του 

ΕΦΚΑ, το οποίο και οδηγεί σε κοινωνική αδικία.   

 
            Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας, στο παρελθόν, το ειδικό καθεστώς 

εργασίας του προσωπικού των Ε.Δ. και των Σ.Α καθιέρωσε την δυνατότητα 

αναγνώρισης πέντε (5) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο διπλάσιο, 

με την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Διέφυγε της 

πρόβλεψης ότι ειδικότητες (γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό 

προσωπικό κλπ.) λόγω της φύσης της εργασίας τους δεν δύναται να 

υπηρετήσουν σε Μονάδες που καλύπτουν την παράμετρο για την 

αναγνώριση της πενταετίας. Για την θεραπεία της εκκρεμότητας αυτής 

προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007 (ΦΕΚ Ά 210) ως 

εξής: 

«Λογίζονται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης 

υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας , ως πέντε έτη (5), που διανύθηκε σε μονάδες 

ανεξαρτήτου γεωγραφικού προσδιορισμού και στην περίπτωση που το στέλεχος 

εκτελούσε καθήκοντα της ειδικότητας του.» 



 
             Σε συνάρτηση με την παραπάνω τροποποίηση προτείνεται η 
αναγνώριση των πέντε χρόνων στο διπλάσιο στα 20 έτη πραγματικής 
υπηρεσίας αντί των 25 ετών , για όσους αποστρατεύει η Υπηρεσία πριν 
την συμπλήρωση των απαιτούμενων 25 ετών και μέχρι την εναρμόνιση 
των σχετικών νόμων που έχουμε αναφέρει ανωτέρω,  που αναφέρονται 
στα άρθρα 40,41 του ΠΔ 169/2007, για τον λόγο ότι χιλιάδες Μόνιμοι 
Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠΟΠ, οι οποίοι έχουν καταταγεί σε ηλικία 
μετά τα 25 ηλικιακά έτη, τους στερείτε το δικαίωμα αναγνώρισης των 
πέντε ετών στο διπλάσιο. Αυτό συμβαίνει διότι η υπηρεσία τους 
αποστρατεύει αυτεπάγγελτα λόγο καταλήψεως των ηλικιακών ορίων στα 50 
τους χρόνια και χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα 25 έτη 
πραγματικής υπηρεσίας, και όσοι  έχουν καταβάλει τις νόμιμες εισφορές για την 
αναγνώριση των πέντε ετών στο διπλάσιο θα χάσουν τις εισφορές που θα  
έχουν καταβάλει. 
 
            Για τον ίδιο πιο πάνω λόγο θα πρέπει να εφαρμοστεί και για την 
αναγνώριση των εξαμήνων που αφορούν ειδικές δυνάμεις - επικίνδυνης 
εργασίας (πτωτικά, καταδυτικά, εξουδετέρωσης ναρκών κλπ).  
 
            Υπενθυμίζουμε ότι από την στιγμή που από τον ασφαλιστικό νόμο 

προβλέπεται η συμπλήρωση τουλάχιστον 40 ετών πραγματικής συντάξιμης 

υπηρεσίας, για την καταβολή πλήρους συντάξεως, απαιτείται η ΡΗΤΗ 

διατύπωση ότι κανείς στρατιωτικός δεν αποστρατεύεται πριν την συμπλήρωση 

των απαιτούμενων 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας, εκτός από αυτούς που 

υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας. 

 
            Η ΠΟΜΕΝΣ θα τονίσει για ακόμη μία φορά, ότι σε περίπτωση που 
η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων στα πλαίσια των 
τακτικών ή εκτάκτων κρίσεων, είτε λόγω κάλυψης ηλικιακού ορίου, κάτω 
των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να 
καταβάλει, η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του 
εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 
60 έτος της ηλικίας. Για αυτό  άμεση κατάργηση κάθε ηλικιακού ορίου 
συνταξιοδότησης πέραν του εκ του νόμου ορίου του 60ου έτους της 
ηλικίας .   
               

   Εισηγητές θέματος, Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΦΚΑ, Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου τηλ. 
6983502512, Ιωάννης Σπαράγγης τηλ. 6906040436.  

 
                                                  Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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