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Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 2460/6-12-2019 Ερώτηση

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή
από τους κ.κ. βουλευτές Θ. Δρίτσα, Ε. Αβραμάκη, Στ. Αραχωβίτη, Χρ. Αλ.
Αυλωνίτη, Σ. Βαρδάκη, Δ. Βίτσα, Σ. Ελευθεριάδου, Κ. Ζαχαριάδη, Ν.
Ηγουμενίδη, Δ. Καλαματιανό, Χ. Καφαντάρη, Κ. Μάλαμα, Α. Μεϊκόπουλο, Κ.
Μπάρκα,

Μ.

Σαρακιώτη,

Ξενογιαννακοπούλου,
Π.

Σκουρολιάκο,

Α.

Α.

Παπαδόπουλο,

Τριανταφυλλίδη,

Σ.

Θ.

Πέρκα,

Φάμελλο,

Ι.
Μ.

Χατζηγιαννάκη, Π. Χρηστίδου, Γ. Ψυχογιό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του αρ. 20 του ν. 3865/2010,
προβλέφθηκε ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων
Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που θεμελιώνουν δικαίωμα
συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, δικαιούνται σύνταξης στο
60ο έτος της ηλικίας, με τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
Επίσης, όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως,
εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται
απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η σύνταξη καταβάλλεται με

τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα

35 έτη πραγματικής

υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του αρ. 11 του ν. 4609/2019, προβλέφθηκε
ότι για την εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του αρ. 20 του ν. 3865/2010,
καθώς και της παρ. 3 του αρ. 4 του ν. 3883/2010, προσμετράται
αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο έως 5 έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε
μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις
οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας
καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται πέραν
των χρόνων που αναφέρονται στην παρ. 5 του αρ. 40 του Π.Δ. 169/2007,
όπως ισχύει.
Β.

Στο

Υπουργείο

μας

έχει

αποσταλεί

το

με

αριθμ.

Φ846/18/59906/Σ.16031/20.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, με το οποίο ζητούνται απόψεις για την εφαρμογή των διατάξεων
του αρ. 11 του ν. 4609/2019 και ειδικότερα η διαδικασία με την οποία θα
πραγματοποιηθεί

η

αναγνώριση

του

χρόνου

υπηρεσίας,

ο

οποίος

προσμετράται ως διπλάσιος ή τριπλάσιος έως και 5 έτη, καθώς και τα
πρόσωπα που δύνανται να προβούν στην εν λόγω αναγνώριση.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας μελετούν και επεξεργάζονται το
ανωτέρω θέμα, έτσι ώστε σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ, να εξευρεθεί η προσφορότερη λύση.
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