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Αθήνα, 5 Αυγ 2015                                         
Συν: 

                                                                 
  
θΕΜΑ: Συντάξεις Στρκών ( Συνταξιοδοτική Προστασία σε Απόστρατους μέχρι 

την Συμπλήρωση του 55 Έτους Ηλικίας) 
  
   
ΣΧΕΤ:  Άρθρο 1 παρ. 10α   του ν. 4024/11(ΦΕΚ  Α΄226 )   
  

   1. Όπως γνωρίζετε λόγω της υφιστάμενης  δημοσιονομικής κατάστασης και 
της αναγκαιότητας εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος εξυγίανσης, την 
τελευταία  τριετία θεσπίστηκε μια σειρά νομοθετικών αλλαγών και διορθωτικών 
παρεμβάσεων στο ισχύον ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, με σκοπό τον 
εξορθολογισμο των δημοσίων δαπανών.    

 
    2.  Τα μέτρα αυτά όπως είναι φυσικό,   επέφεραν σημαντικές απώλειες στις 

αποδοχές των στρκών και την περαιτέρω συρρίκνωση στα εισοδήματα των 
αποστράτων, γιατί βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει τις συντάξεις, η 
διαμόρφωση τους συνδέεται άμεσα και με τις αποδοχές των εν ενεργεία.   

 
    3.    Ειδικότερα με τη διάταξη της  παραγράφου 10α του άρθρου 1 του ν. 

4024/11, στους συνταξιούχους του δημοσίου που δεν έχουν συμπληρώσει το 55 έτος 
της ηλικίας, μειώνεται σε ποσοστό 40%, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που 
υπερβαίνει τα 1.000€, μέχρι την συμπλήρωση του επίμαχου ηλικιακού ορίου, με 
εξαίρεση όσους αποστρατεύθηκαν με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 10γ αυτού.  

 
     4.    Η θέσπιση της ανωτέρω διάταξης  αποτέλεσε την αφορμή για  

υποβολή αιτημάτων από τους εμπίπτοντες στο πεδίο εφαρμογής της. Mε σχετικές 
επιστολές και υπομνήματα διαμαρτύρονται για την άδικη και ρατσιστική, όπως 
επικαλούνται, απομείωση του  εισοδήματος, τη δεινή οικονομική κατάσταση που 
νομοτελειακά τους οδηγεί σε αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης και βέβαια για τον 
αιφνιδιασμό των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα τους στα πλαίσια 
των υφιστάμενων νομοθετικών διατάξεων και των εκπληρωμένων υποχρεώσεων τους 
προς την υπηρεσία και τα ασφαλιστικά ταμεία.    

 
     5.   Αιτούνται με αφετηρία το σκεπτικό της προηγούμενης παραγράφου,  

όπως η πολιτεία επιδείξει την δέουσα ευαισθησία και προβεί στην αναθεώρηση των 
περιοριστικών προϋποθέσεων, για διασφάλιση περαιτέρω συνταξιοδοτικής 
προστασίας και της δυνατότητας αντιμετώπισης των οικονομικών τους   
υποχρεώσεων, που για πολλούς εξ΄ αυτούς, απορρέουν και από την γονική ιδιότητα, 
ανεξάρτητα αν αυτές επιβάλλονται  από κανόνες δικαίου.  

 



2 

C:\Users\B6B4~1\AppData\Local\Temp\.846.doc   

  6. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας, 
προκειμένου να ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου σας τροπολογία  
κατάργησης της σχετικής διάταξης του ν.4024/11 που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
του παρόντος, για την  συνταξιοδοτική τακτοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας 
αποστράτων, ως κάτωθι :  

 
                             Το τελευταίο εδάφιο  της  περίπτωσης  γ της παραγράφου 10  του 
άρθρου 1 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του, 
ως  εξής:  
 
                      « Ειδικά  από   τη  μείωση  του   πρώτου  εδαφίου  της   περίπτωσης   α,   
εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από 
την Υπηρεσία ή με αίτηση τους, καθώς και όσοι εξ΄ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη 
συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. » 
 

 
  ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

Ακριβές  Αντίγραφο  ΥΕΘΑ  
   
   
   

Αγγελική Κουδουμνάκη- Μοσχάκη 
Μ.Υ. ΠΕ Δ-Ο 
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