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Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  
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ΠΡΟΣ :   Αρ. πρωτ. 148 

  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020 
 

ΚΟΙΝ :  
   
ΘΕΜΑ : Συνταξιοδοτικό Στρατιωτικών (Διπλάσιος Συντάξιμος Χρόνος) 
 
ΣΧΕΤ : α. Απάντηση με αριθμ. πρωτ. 660/20.1.2020 ΥΠ.Ε.Κ.Υ. 
   β. Ερώτηση 2460/06-12-2019 της Βουλής των Ελλήνων 
   γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 121/22.1.2020 έγγραφό μας 
   δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 137464/2019/20.11.2019 έγγραφο Ε.Φ.Κ.Α. 
   ε. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων 

Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις») 
 
  Αξιότιμε κε Υπουργέ. 
 
  Με την (α) σχετική απάντησή σας, επί του (β) όμοιου ερωτήματος κ.κ. βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των άλλων γνωρίσατε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου σας μελετούν και επεξεργάζονται το εν θέματι αντικείμενο, έτσι ώστε σε συνερ-
γασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., να εξευρεθεί η προσφορότερη 
λύση. 
 
  Ωστόσο, όπως προκύπτει από το (γ) σχετικό έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο 
σας αποστείλαμε με το (δ) όμοιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. γνώρισαν την 
άποψή τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος στο διπλάσιο από έτη 05-
00-00 (πέραν του αναφερομένου ανωτέρω) που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθ. 
11 παρ.1 του Ν.4609/2019 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αφού σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 22 παρ.2 του Ν.3865/2010 «Ο επανακαθορισμός των μονάδων και 
υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφου 5 και 6 του παρόντος άρθρου, στις 
οποίες λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές, γίνεται με ειδικό νόμο, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Συντάγματος» και ο Ν.4609/2019 δεν αποτελεί 
ειδικό Νόμο. 
 
  Αντιπαρερχόμενοι του γεγονότος ότι Δημόσιες Υπηρεσίες, όργανα της εκτελε-
στικής εξουσίας, σχολιάζουν και εν τέλει εφαρμόζουν ή μη, κατά τη βούλησή τους και 
δική τους ερμηνεία, νομοθετικές προβλέψεις που άλλη εξουσία, και δη η νομοθετική, 
αποφάσισε, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
   Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 11 του (ε) σχετικού, με την οποία 
καθιερώνεται η προσμέτρηση του αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, μέχρι τα πέντε 
(5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού 
προσδιορισμού, στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν, ασκώ-
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ντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, όπως διαμορφώθηκε από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο σας (Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο και συνυπέγραψε τον υπόψη νόμο), δεν είχε 
ως στόχο τον επανακαθορισμό των Μονάδων και των Υπηρεσιών, όπως επικα-
λείται ο Ε.Φ.Κ.Α., αλλά μόνο την προσθήκη επιπλέον χρόνου υπηρεσίας που προσμε-
τράται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, μέχρι πέντε (5) έτη. 
 
   Η διαδικασία ψήφισης του υπόψη νομοσχεδίου (του Ν.4609/2019) ακο-
λούθησε καθ΄ όλα την τυπική διαδικασία ψήφισης ενός νομοσχεδίου, στο πλαίσιο της 
οποίας δέχτηκε καταρχάς νομοτεχνικές παρατηρήσεις στο σύνολό του από την Κεντρι-
κή Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.), χωρίς να υπάρξει κάποια παρατήρηση 
που να σχετιζόταν με την επίμαχη διάταξη. Επακολούθησε, στο πλαίσιο της κατάθε-
σης του ως άνω νομοσχεδίου, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και 
φυσική η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς, επίσης, να υπάρξει 
κάποια παρατήρηση που να σχετιζόταν με την επίμαχη διάταξη. 
 
  Αξιότιμε κε Υπουργέ. 
 
  Δεδομένου ότι αφ΄ ενός ο κατασταλτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των 
νόμων γίνεται από τους δικαστές και αφ΄ ετέρου στο Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπεται 
ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δρώσα διοίκηση, εφόσον 
θεωρεί ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάταξη, οφείλει να αναπέμψει το θέμα στα 
δικαστήρια για τον απαραίτητο έλεγχο, σας καλούμε όπως δώσετε τις απαραίτητες 
οδηγίες/κατευθύνσεις εκείνες που απαιτούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου σας και δη τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου, χωρίς χρονοτριβή, να 
αρχίσει να εφαρμόζεται η νομοθετική πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του 
(ε) σχετικού νόμου, την οποία, για την ιστορία και μόνο, υπερψηφίσατε κατά την 
ψήφισή της.   
   
  Οι κ.κ. Υ.ΕΘ.Α. και Δντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, προς τους οποίους κοινοποιείται το 
παρόν παρακαλούνται για την παρέμβασή τους και άσκηση πίεσης προς υλοποίηση 
της ως άνω νομοθετικής πρόβλεψης.  
 
  Οι κ.κ. βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τις/τους οποίες/ους 
κοινοποιείται, επίσης, το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του 
θέματος, αφ΄ ενός δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και αφ΄ ετέρου με κάθε δυνατό 
κατά την κρίση τους τρόπο και προς πάσα κατεύθυνση 
 
  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
κ. ΥΠ.Ε.Κ.Υ. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
κ.κ. ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ 
Γενικός Γραμματέας/ΥΠΕΘΑ 
Κοινοβουλευτικά Κόμματα 
κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ 
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ 
Π.Ο.Ε.Σ. 
Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους) 
Πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους) 
 


