
 

                       

   

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

                  Αθήνα, 21/10/2022 
 
Του: Αντωνίου Μυλωνάκη, Βουλευτή Α΄ ανατολικής Αττικής 
 
 
ΠΡΟΣ: 1)  στον κ. Υπουργό  Εθνικής Άμυνας 
             2) στον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
              
 
ΘΕΜΑ: «Πληθώρα ζητημάτων εκτός νομοθετικής πρόβλεψης για  τους απόφοιτους ΑΣΣΥ 
(ΣΜΥ)» 
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/13-10-2022 επιστολή του Συνδέσμου Αποφοίτων 
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών η Κυβέρνηση δεν τήρησε τις υποσχέσεις της περί 
κατάργησης της Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης.  
 
Με την ψήφιση του Ν. 4972/2022 καταργήθηκε μόνο η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, ενώ στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο 
«Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» το άρθρο 12 δεν υπάρχει πρόβλεψη για 
κατάργηση  της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου  38§2α   και του άρθρου 
38§2β Ν3986/11. 
 
Στην άνω επιστολή Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών 
εμπεριέχονται αρκετές προτάσεις για τροποποιήσεις του άρθρου 12 του άνω υπό 
διαβούλευση νομοσχεδίου, προκειμένου να ρυθμιστεί πλήρως η Ειδική Εισφορά 
Αλληλεγγύης. 
 
Επιπροσθέτως, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 22§4 του Ν.3865/2010 έτσι ώστε 
να διαμορφώνεται ως εξής: «Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει 
καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και 
μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις 
διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) 
ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που 
ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την 
καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους 
ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες 
αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.» 
 
 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

497

Ημερομ. Κατάθεσης:

24/10/2022



Βάσει των ανωτέρω: 
 
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: 
 

1) Προτίθεσθε να λάβετε ουσιαστικά υπ’ όψιν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 
που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/13-10-2022 επιστολή του 
Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών για τα θέματα που 
αφορούν τον κλάδο; 

2) Διατίθεσθε να  υιοθετήσετε τις αναφερόμενες σ’ αυτή την επιστολή, 
τροποποιήσεις, προκειμένου να επιλυθούν σοβαρά ζητήματα που ταλανίζουν 
τους Αποφοίτους Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών; 
 

Ο ερωτών Βουλευτής 
 
 
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 




