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ΘΕΜΑ: Αναγνώριση Πενταετίας στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΣXET.: Η με αρ. πρωτ.6360/29-4-2021 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές
κ. κ. Ε. Σκούφα, Ε. Αβραμάκη, Α. Αθανασίου, Τ. Αλεξιάδη, Α. Χ. Αυλωνίτη, Σ. Βαρδάκη, Κ.
Ζαχαριάδη, Ε. Καρασαρλίδου, Β. Κόκκαλη, Σ. Λάππα, Χ. Μαμουλάκη, Κ. Μάρκου, Α.
Μεϊκόπουλο, Κ. Μπάρκα, Π. Πούλου, Π. Σκουρολιάκο, Χ. Σπίρτζη, Α. Τριανταφυλλίδη, Γ.
Τσίπρα, Σ. Φάμελλο και Δ. Χαρίτου και σε ό, τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του αρ.
11 του ν. 4609/2019, σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α`
210), και ιδίως το άρθρο 40 αυτού, ο χρόνος υπηρεσίας σε περιοριστικά αναφερόμενες
μονάδες και υπηρεσίες προσμετράται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης, αυξημένος στο
διπλάσιο ή στο τριπλάσιο. Πρόκειται για εξαιρετικής φύσεως ασφαλιστικές ρυθμίσεις, οι
οποίες έχουν θεσπιστεί με γνώμονα την αναγνώριση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στις
προαναφερθείσες θέσεις. Το ζήτημα της αναγνώρισης «διπλών» συντάξιμων ετών λόγω
υπηρεσίας σε ειδικές μονάδες και υπηρεσίες ανήκει στα ζητήματα που μελετά το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία πάντοτε με τα αρμόδια για τις Ένοπλες
Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας Υπουργεία. Η συνεργασία αυτή είναι άλλωστε
απαραίτητη, δεδομένου ότι ο καθορισμός των μονάδων και των υπηρεσιών που χρίζουν
ειδικής ασφαλιστικής μεταχείρισης μόνο μέσω των συναρμοδίων Υπουργείων δύναται να
προσδιοριστεί με βάση τις επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες τους.
Η λύση ωστόσο του ζητήματος θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της
απλοποίησης και αποσαφήνισης των κανόνων, μέσω της κωδικοποίησης και ενιαιοποίησης
του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις σχετικές αναγνωρίσεις με γνώμονα την προαγωγή
της αρχής της ισότητας μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας. Ταυτόχρονα, κατά την επίλυση του ζητήματος είναι απαραίτητο να ληφθούν
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υπόψη οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, οι στελεχιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά
και η διατήρηση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Η τυχόν εκ νέου θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και θα
ακολουθήσει την ορθή διοικητική και νομοθετική διαδικασία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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