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ΔΑκινα
Ακινα 30 Ιανουαρίου 2017

Ερϊτθςθ προσ τουσ Τπουργοφσ:
1. Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
2. Οικονομικϊν
3. Εκνικισ Άμυνασ

Θέμα: «Προβλήματα ςτισ Συντάξεισ Χηρείασ για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»
Σο άρκρο 12 του Νόμου ν.4387/2016 με τίτλο «Ενιαίο φςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ-ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ -Ρυκμίςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ» προβλζπει ειδικϊσ τισ
προχποκζςεισ για ςυντάξεισ χθρείασ λόγω κανάτου ςτελεχϊν των ενόπλων δυνάμεων.
φμφωνα με το άρκρο 12, θ επιηϊςα ςφηυγοσ δικαιοφται ςφνταξθσ μόνο εφόςον ζχει
ςυμπλθρϊςει το 55ο ζτοσ τθσ θλικίασ τθσ, κατά τθν θμερομθνία κανάτου του
αςφαλιςμζνου-ςυνταξιοφχου ςυηφγου. Εάν όμωσ ζχει ςυμπλθρϊςει το 52ο ζτοσ τθσ θλικίασ
τθσ κατά τον ωσ άνω χρόνο, δικαιοφται ςφνταξθ για διάςτθμα τριϊν ετϊν, μετά τθν πάροδο
των οποίων θ καταβολι ςφνταξθσ αναςτζλλεται μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του 67ου ζτουσ τθσ
θλικίασ τθσ. Εφόςον δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 52ο ζτοσ τθσ θλικίασ τθσ κατά τον ωσ άνω
χρόνο, δικαιοφται ςφνταξθ για διάςτθμα μόνο τριϊν ετϊν.
Με δεδομζνο ότι λόγω τθσ φφςθσ του επαγγζλματοσ του ςτρατιωτικοφ θ οποία ενζχει
ςυχνζσ μετακζςεισ των ςυηφγων και τζκνων κακϊσ και αυξθμζνο κίνδυνο κανάτου λόγω
ειδικότθτασ, θ πλειονότθτα των ςυηφγων δε δφναται να εργαςτοφν ςτον ιδιωτικό τομζα,
εφόςον δεν απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο. Ωσ εκ τοφτου ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ
διατάξεισ του άρκρου 12, ςε περίπτωςθ κανάτου του ςτρατιωτικοφ ο οποίοσ μπορεί να
επζλκει ςε νεαρι θλικία λόγω επικινδυνότθτασ του επαγγζλματοσ, οι ςφηυγοι τουσ
κινδυνεφουν να μείνουν ςτθν κυριολεξία άπορεσ.
Η θγεςία του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ (ΤΠΕΘΑ) και θ αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ
Οικονομικοφ χεδιαςμοφ και Τποςτιριξθσ/Διεφκυνςθ Οικονομικοφ (ΓΔΟΤ/ΔΟΙ) ζχουν
διατυπϊςει αντικρουόμενεσ απόψεισ όςον αφορά τθ ςυνταξιοδοτικι αποκατάςταςθ των
ςτελεχϊν των ενόπλων δυνάμεων θ οποία δφναται να επιτευχκεί με τθ μορφι είτε
διευκρινιςτικϊν εγκυκλίων είτε ειδικϊν νόμων από το υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κακϊσ και το Τπουργείο Οικονομικϊν.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με το από 21/4/2016 ζγγραφο τθσ ΓΔΟΤ/ΔΟΙ του ΤΠΕΘΑ με κζμα:
«υντάξεισ τρατιωτικοφ Προςωπικοφ» που εςτίαηε ςτο τότε χζδιο Νόμου για τθ
μεταρρφκμιςθ του Αςφαλιςτικοφ, κρίνονταν απαραίτθτο να γίνουν τροποποιιςεισςυμπλθρϊςεισ, μετά από εντολι τθσ πολιτικισ θγεςίασ, και ςτθν υποπαράγραφο 1ε
αναγράφονταν επί λζξθ: «το τζλοσ τθσ παραγράφου 1Α του άρκρου 12, να προςτεκεί θ

φράςθ, οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν ζχουν εφαρμογι ςτα ςτελζχθ των
ενόπλων δυνάμεων».
ε δεφτερο μεταγενζςτερο ζγγραφο τθσ ΓΔΟΤ/ΔΟΙ με θμερομθνία 21/5/2016 για τισ
ςυντάξεισ του ςτρατιωτικοφ προςωπικοφ το ΤΠΕΘΑ εμφανίηεται να αλλάηει τθν αρχικι του
κζςθ τονίηοντασ ςτθν υποπαράγραφο 1γ ότι «..κα πρζπει να εξαιρεκοφν οι οικογζνειεσ των
ςτελεχϊν των ενόπλων δυνάμεων για όςεσ περιπτϊςεισ υφίςταται αποδεδειγμζνα κάνατοσ
ζνεκα ι ςυνζπεια τθσ υπθρεςίασ... Επίςθσ φρονοφμε ότι το θλικιακό όριο των 55 ετϊν κα
πρζπει να μειωκεί ςτα 50 ζτθ».
ε ςυνζχεια τθσ αςυνζπειασ λόγων και ζργων, το ΤΠΕΘΑ αλλάηει για τρίτθ φορά προσ το
χειρότερο τθ ςτάςθ του όπωσ εμφαίνεται ςτο ζγγραφο τθσ ΓΔΟΤ/ΔΟΙ με θμερομθνία
27/6/2016 αναφζροντασ: «...κα πρζπει να εξαιρεκοφν οι οικογζνεισ των ςτελεχϊν των
ενόπλων δυνάμεων για όςεσ περιπτϊςεισ υφίςταται αποδεδειγμζνα κάνατοσ ζνεκα ι
ςυνζπεια τθσ υπθρεςίασ».
Επειδι οι ςυνεχείσ μετακζςεισ των ςτελεχϊν των ενόπλων δυνάμεων κακιςτοφν τθν
μιςκοδοςία του ςτρατιωτικοφ ωσ κφριο αν όχι μοναδικό οικονομικό ειςόδθμα τθσ
οικογζνειασ, θ οποία και αποδίδεται ωσ ςφνταξθ μετά κάνατον ςτθ χθρεία για τθν
αξιοπρεπι διαβίωςθ των ςυηφγων
Ερωτϊνται οι ςυναρμόδιοι υπουργοί:






Προτίκεςτε να αναλάβετε νομοκετικι πρωτοβουλία προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
τροποποίθςθσ του άρκρου 12 του Νόμου ν.4387/2016 ϊςτε να αποκαταςτακεί θ
κοινωνικι αδικία που ςυντελείται ςε βάροσ τθσ αξιοπρεποφσ επιβίωςθσ τθσ
οικογζνειασ των ςτελεχϊν των ενόπλων δυνάμεων;
Τφίςταται προγραμματιςμόσ κατά τθν εφαρμογι του Νόμου να υιοκετθκοφν ειδικά
κριτιρια ελζγχου, όπωσ ςυνκικεσ γάμου και εργαςίασ τθσ ςυηφγου τον χρόνο που
επιλκε ο κάνατοσ και ςτθν περίπτωςθ που δεν εργάηεται θ ςφηυγοσ να καταβλθκεί
θ δικαιοφμενθ ςφνταξθ;
Με δεδομζνθ τθν πολυγλωςςία του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ όςον αφορά τισ
ςυντάξεισ χθρείασ των ςτρατιωτικϊν, ποιά είναι θ οριςτικι κζςθ τθσ πολιτικισ
θγεςίασ επί του κζματοσ;

Ο ερωτϊν βουλευτισ

Θεοχάρθσ (Χάρθσ) Θεοχάρθσ

