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ΘΕΜΑ:.     Μέξηκλα Πξνζωπηθνύ - πληαδηνδνηηθά 

1. ην πιαίζην κέξηκλαο πξνζωπηθνύ, παξαθαινύκε όπωο 

εμεηαζηνύλ νη αθόινπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζην 

ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο ηωλ ζηξαηηωηηθώλ, κε αληίζηνηρεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηνπ Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 

ΑΙ 20): 

«ηαδηαθή αύμεζε από 01-01-2011 ηωλ εηώλ ζπλνιηθήο 

ζπληάμηκεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζεκειίωζε 

ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ηωλ ζηξαηηωηηθώλ νη νπνίνη 

ζπκπιεξώλνπλ από 01-01-2011 θαη κεηά 25 έηε ππεξεζίαο ωο εμήο: 

(α) Γηα ηε ζεκειίωζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο ηωλ 

ζηξαηηωηηθώλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ 25 έηε ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ην 

έηνο 2011, απαηηνύληαη 26 έηε πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, 

ην έηνο 2012 απαηηνύληαη 27 έηε, ην έηνο 2013 απαηηνύληαη 28 έηε, ην 

έηνο 2014 απαηηνύληαη 29 έηε, ην έηνο 2015 απαηηνύληαη 30 έηε, ην 

έηνο 2016 απαηηνύληαη 31 έηε, ην έηνο 2017 απαηηνύληαη 32 έηε, γηα 

ην έηνο 2018 απαηηνύληαη 33 έηε, γηα ην έηνο 2019 απαηηνύληαη 34 

έηε. 

(β) Γηα όζνπο ζεκειηώζνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα 

κέρξη θαη ην έηνο 2019, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο δελ 

επεξεάδεηαη από ηηο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη κε ηηο ινηπέο 

δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. 

(γ) Γηα όζνπο .έρνπλ θαηαηαγεί από 01-01-1991 κέρξη 

31-12-1995, ν πξαγκαηηθόο ζπληάμηκνο ρξόλνο κπνξεί λα 

πξνζαπμάλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξνβιεπόκελεο από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ ΠΔ 169/2007 εηζθνξάο γηα ηε 

ζπκπιήξωζε ηωλ απαηηνύκελωλ εηώλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο έωο 

θαη ηξία (3) έηε. 

(δ) Όζνη ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα από 01-

01-2020 θαη κεηά, ζα ζπληαμηνδνηνύληαη κε ηε ζπκπιήξωζε είηε ηνπ 

60
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, είηε 40 εηώλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο.» 

 



2. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαη ζε ζπληνληζκό κε ΓΔΟΤ/ΔΟΙ, λα 

ππνβιεζνύλ ζε Γ ΑΝΤΕΘΑ εηζεγήζεηο ζαο επί ηνπ, ζέκαηνο, 

όπνπ κεηαμύ άιιωλ λα πεξηιακβάλεηαη έωο 15/11/13: 

 

α. Προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου 
 

β. Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

γ. Έθζεζε Οηθνλνκηθήο Επηβάξπλζεο 
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