
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:  Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού - Ασφαλιστικό 1990-1992 
 
 Αφορά όλους τους Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και 
Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1992.  
 
 Από τα άρθρα 22-43 του Ν.2084/92 προκύπτει ότι «παλαιός 
ασφαλισμένος» νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο 
διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό 
οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, μέχρι 31-
12-1992. Από 01-01-1993 και μετά νοείται «νέος ασφαλισμένος». 
 
 Η αλλαγή στο ασφαλιστικό των στρατιωτικών που θεσπίστηκε με 
τον N.3865/2010 αύξησε το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία. Έτσι με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, επήλθε από 01-01-2011 μία σταδιακή 
αύξηση των ετών υποχρεωτικής συντάξιμης υπηρεσίας για αυτούς που 
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ήτοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας, μέχρι την 31-12-2014.  

 
 Η  οριοθέτηση αυτών των ρυθμίσεων δημιούργησε μια δυσμενή διακριτική 
μεταχείριση για τα στελέχη που εντάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις από 01-07-1990 
έως 31-12-1992, αποκόπτοντάς τους από το κύριο σώμα της κατηγορίας των 
«παλαιών ασφαλισμένων», στην οποία ανήκαν και στην οποία 
συμπεριλαμβάνονταν πριν όσοι κατετάγησαν από 01-01-1984 έως 31-12-1992. 
Έτσι δεν δόθηκε η δυνατότητα για μία ομαλή χρονική μετάβαση και ταυτόχρονα 
δημιουργήθηκαν νομικά και πρακτικά προβλήματα αφού οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο 
τους «παλαιούς ασφαλισμένους» που κατατάχτηκαν στις ΕΔ μέχρι την 30-06-1990, 
παραλείποντας αυτούς που κατατάχτηκαν από 01-07-1990 μέχρι την 31-12-
1992, παρ’ όλο που ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών ασφαλισμένων». 

 
Η Υπηρεσία αντιλήφθηκε το μείζον πρόβλημα που προέκυψε και ενώ 

προσπαθεί να το επιλύσει εδώ και δέκα (10) έτη, δεν έχει μέχρι σήμερα καταστεί 
αυτό δυνατό και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα αυτή η διαχρονική αδικία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
Στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 
διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον 
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των 
δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την 
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’, Εθνική 
Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις» 

 
 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την παρακάτω διάταξη επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται 
οι Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί που κατατάχθηκαν από 01-
07-1990 έως 31-12-1992. 

 
Β.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 
α.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 καταργείται.  
 
β. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 

αναδιατυπώνονται 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 ½ 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 ½ 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 (ΠΔ169/2007) και του άρθρου 1 του Ν.3029/2002.  
 
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2018 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». 


