
Έπί της προτάσεως νόμου «περί έπεκτάσεως της διαδοχικής
άσφαλίσεως καί επί των μετακινουμένων εκ τοϋ ιδιωτικού
τομέως εις τό Δημόσιον ή Ν.Π.Δ.Δ. καί άντιστρό-
φως».

Πρός τή Βουλή των 'Ελλήνων
'Η κοινωνική αποστολή τοϋ κράτους εις τήν εποχήν μας 

θεωρείται ώς ή κυριωτέρα έξ όλων των άποστολών αύτοϋ, 
δι’ 6 καί ό λόγος πλέον περί «Κράτους Κοινωνικού » έν 
άντιθέσει προς το «Κράτος τοϋ Νόμου καί τής Τάξεως» 
τοϋ παρελθόντος. Τό άντικείμενον αυτής είναι έξόχως ση
μαντικόν, διότι άπτεται, περισσότερον παντός άλλου τοϋ 

. «παράγοντος άνθρωπος» καί έχει ώς τελικόν σκοπόν νά 
άπαλλάξη τά μέλη τής κοινωνίας άπό τα δεσμά τής άνά- 
γκης.
' Κύριοι βουλευταί, οι τομείς εις τούς όποιους έπεκτείνεται 
ή κοινωνική άποστολή τοϋ κράτους, είναι πολλοί καί ποι
κίλοι. Προέχουσαν όμως, μεταξύ αυτών θέσιν κατέχει ή 
κοινωνική άσφάλισις, τής όποιας τήν σημασίαν ιδιαιτέρως 
έτόνισεν τό υπό τής Κυβερνήσεως τής Νέας Δημοκρατίας 
βασικώς έκπονηθέν καί ίσχϋον Σύνταγμα τοϋ 1975 άφοϋ 
τήν θεσμοθέτησεν έκτοτε ώς κοινωνικόν δικαίωμα.

Βασικόν παράγοντα τής κοινωνικής άσφαλίσεως άπο- 
τελεΐ καί ή διαδοχική άσφάλισις ή οποία έχει τήν έννοιαν 
τής διατηρήσεως των άσφαλιστικών δικαιωμάτων είς 
περίπτωση» άλλαγής άσφαλιστικοϋ φορέως εκ μέρους τοϋ 
εργαζομένου. Αυτή άποτελεΐ ίστορικώς έν άπό τά τελευταία 
μέτρα εις τήν προϊοΰσαν έξέλιξιν των κοινωνικών . άσφαλί- 
σεων, καί, λόγω τής σημασίας της δύναται να θεωρηθή, ώς 
κορυφαίος κοινωνίκοασφαλιστικός θεσμός. ’ ·
γ- 2. Ή χώρα μάς βεβαίως άκολ.ουθοϋσα τά προηγμένα 
κράτη είς τόν τομέα τών κοινωνικών άσφαλίσεων δεν έβρά- 
δυνε νά έφαρμόση καί τόν θεσμόν αυτόν ώς έξυπηρετοϋντα 
συμφέροντα' τών έργαζομένων. ' , ‘‘ / '.'ή 'Γ λ
λ. Ούτως ή άρχή έγένετο με τό ν.δ. 4202/61 «περί δια- 
τηρήσεως τών εκ τής κοινωνικής άσφαλίσεως δικαιωμάτων 
εις περίπτωσιν μεταβολής άσφαλιστικοϋ φορέως» έκεϊ όμως 
έξηρέθησαν οί μετακινούμενοι έκ τοϋ ΐδιωτικοΰ τομέως είς τόν 
Δημόσιον καί άντιστρόφως επειδή τά άλληλοεπηρεαζόμενα 
πρίοβλήματα έκ τής έφαρμογής τοϋ έν λόγω θεσμού είς τό 
Δημόσιον ήσαν πολλά. Τοϋτο πρέπει νά άναγνωρίσωμεν 
διό καί προετιμήθη ή προοδευτική μέθοδος έπιλύσεως αυτών, 
ώς ή πλέον κατάλληλος καί συνεπαγομένη τάς όλιγωτέρας . 
έπιπτώσεις.
J- Πρώτον θαραλλέον βήμα διά τήν διασφάλ.ισιν τών συντα- 
ξιόδοτικών δικαιωμάτων τών υπαλλήλων, οί όποιοι μετα- 
κινοϋνται άπό τό Δημόσιον πρός τόν ιδιωτικόν τομέα έπε- 
τελέσθη διά τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 955/1979. Συμφώνως 
πρός τήν διάταξη» αύτήν, οί άνωτέρω υπάλληλοι έφ’ όσον 
άπεχώρησαν έκ τής δημοσίας υπηρεσίας άνευ δικαιώματος 
συντάξεως δύναται νά άναγνωρίσουν τόν χρόνον τής δημοσίας 
υπηρεσίας των ώς χρόνον άσφαλίσεως παρά τώ ΙΚΑ.

Δεύτερον θαραλλέον βήμα διά τήν διασφάλιση» τών δι- , 
καιωμάτων τών υπαλλήλων, οίτινες άλλάζουν άσφαλιστικόν 
φορέα μετακινούμενοι έντός τοϋ δημοσίου τομέως ( Δημόσιον 
ΝΠΔΔ) έγινε μέ τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 6 τοϋ αύτοϋ Ν. 
955/1979.Διά τής διατάξεως ταύτης έλύθη τό συνταξιοδοτικόν 
πρόβλημα τών υπαλλήλων τοϋ δημοσίου τομέως, οί όποιοι 
μετακινοϋνται άπό τό Δημόσιον πρός τά ΝΠΔΔ καί άντι- 
στρόφώς. ν ·;. ·.· . ν

3. ’Εξακολουθεί πλέον νά παραμένει είς έκκρεμότητα τό 
θέμα τής διασφαλίσεως τών συνταξιοδοτικών δι
καιωμάτων τών έργαζομένων οί όποιοι-άλλάζουν φορέα 
άσφαλίσεως μετακινούμενοι άπό τόν ιδιωτικόν τομέα είς τό 
Δημόσιον.

7» Κύριοι βουλευταί, φρονώ ύστερον άπό σοβαρήν 
μελετην τοϋ όλου θέματος ότι έπέστη δ καιρός νά πραγμα-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τοποιηθή καί τό τελευταΐον τοϋτο βήμα εις τον θεσμόν τής 
διαδοχικής άσφαλίσεως. Διό προτείνω τό συνοδεϋον τήν 
παρούσαν έκθεσίν μου σχέδιον νόμου τοϋ οποίου αί βασικώτε- 
ραι άρχαί είναι αί εξής : '

α/ Ή άρχή τής μή άπωλείας άσφαλ,ιστικών δικαιωμάτων. 
ΓΙροτείνεται ότι ό δημόσιος υπάλληλος έξερχόμενος τής 
δημοσίας υπηρεσίας δύναται νά τύχη συντάξεως καί έκ 
τοϋ προηγουμένου άσφαλιστικοϋ φορέως έστω καί άν είχεν 
ΰπαχθή είς τήν άσφάλισιν αύτοϋ έπί έλάχιστον χρόνον.

β) *Η άρχή τής άναδρόμου έφαρμογής Τά διά τοϋ νο
μοσχεδίου προτεινόμενα μέτρα έπεκτείνονται βάσει ρητής 
διατάξεως καί εις τούς συνταξιούχους Τό γεγονός αυτό 
θά πρέπει νά άντιμετωπισθή θετικώς άπό όλους διότι επι
τυγχάνεται πρώτον ίσότης έν τη άπολαύσει συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων καί δεύτερον καί σπουδαιότερον έκδηλώνεται 
έμπράκτως ή στοργή καί τό ένδιαφέρον μας πρός τούς συν
ταξιούχους, τούς άπομάχους αυτής τής ζωής καί τοϋ κα
θήκοντος. ;

γ) Ή άρχή τής διατηρήσεως τών κεκτημένων. Διά νά μή 
θιγοϋν έστω έλάχιστα δικαιώματα τά όποια έχουν κτηθή 
βάσει τών κειμένων διατάξεων. . ...

4. Είδικώτερον διά τών διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου προ-' 
βλέπονται .τά εξής: λ. : — · .......

α) Διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 ορίζεται ότι οί δημόσιοι 
υπάλληλοι έάν έχουν χρόνον άσφαλίσεως είς φορέα κυρίας 
άσφαλίσεως λόγω προγενεστέρας άπασχολήσεώς των είς τόν 
ιδιωτικόν τομέα, δύνανται νά τύχουν διά τόν χρόνον τούτον 
συντάξεως καί έξ αύτοϋ, άρκεΐ νά έχουν καταβληθή ή νά 
καταβληθούν αί νόμιμοι είσφ'οραί είς τόν οίκεϊον άσφαλιστικόν 
φορέα. . · £·.;> ·ύ ' ■ . ■ \ ή /. '

Διά τής παραγρ. 2 τοϋ ίδίού άρθρου ορίζεται δτιδέν δύ- 
ναται νά ληφθή ύπ’ δψιν χρόνος μικρότερος τοϋ έτους. ’Ακόμη 
ορίζεται ότι δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν καί ό χρόνος άσφαλίσεως 
είς τόν ΟΓΑ διότι, λόγω τών ιδιορρυθμιών τάς όποίας 
παρουσιάζει δέν δύναται νά θεωρηθή όρθοδόξως ώς άσφα- 
λιστικός οργανισμός. : ' ί, . 'T V

Διά τής παρ. 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ότι διά. τόν 
υπολογισμόν τής συντάξεως έκαστος φορεύς έφαρμόζει τήν 
διέπουσαν αυτόν νομοθεσίαν. Είδικώτερον όμως, διά τόν 
καθορισμόν τοϋ ποσοΰ τής συντάξεως, μέ τό όποιον θά έπι- 
βαρυνθοΰν οί έπί μέρους φορείς έκαστος φορεύς υπολογίζει 
κατ’ άρχήν, τό ποσόν τό όποιον άντιστοιχεΐ είς τό σύνολον 
τοϋ διαδοχικώς πραγματοποιηθέντος χρόνου άσφαλίσεως 
καί άκολούθως προσδιορίζει τό βαρϋνον αύτόν τμήμα κατά τήν 
άναλογίαν τοϋ παρ’ αύτώ πραγματοποιηθέντος χρόνου 
άσφαλίσεως Έπί παραδείγματι. "Εστω ότι ό A ύπάλληλος 
έχει 30 έτη δημοσίας υπηρεσίας καί 5 έτη προϋπηρεσίαν 
είς τόν ιδιωτικόν τομέα άσφαλιστικώς κεκαλυμμένην είς τό 
ΙΚΑ. Τό Δημόσιον είς τήν περίπτωση» ταύτην θά ύπολογίση 
άρχικώς τό ποσόν τής συντάξεως τό όποιον άντιστοιχεΐ είς τόν 
συνολικόν χρόνον, δηλ. είς τά 35 έτη’ καί έν συνεχεία θά 
προσδιορίση τό ποσόν τό όποιον άναλογεΐ είς τά 30 έτη 
&ηλ. τά 30/3S τοϋ οννολβκοΰ ποτού, μέ τό όποιον τελικώς 
καί ύά έπιόαρνν&ή. '

Περαιτέρω ορίζεται ότι τόσον ή ύπό τοϋ Δημοσίου όσον 
καί ή ύπό τών λοιπών φορέων κανονιζομένη σύνταξις κα
ταβάλλεται κεχωρισμένως ύφ’ έκάστου τούτων, διότι, 
άλλως, τό μέτρον θά καθίστατο ιδιαιτέρως γραφειοκρατικόν 
άφοϋ θά άπαιτοϋσε τήν σύσταση» ειδικών γραφείων πρός 
παρακολούθηση» τών μεταξύ τών φορέων δοσοληψιών.

Είς τάς μεταξύ όμως τών λοιπών εκτός τοϋ Δημοσίου 
φορέων σχέσεις θά πρέπει νά έξακολουθοϋν. έφαρμοζόμενοι 
αί έπ’ αυτών ίσχύουσαι διατάξεις περί διαδοχικής άσφαλί
σεως. · ·■

'Ορίζεται, προσέτι ότι ή σύνταξις άπό τόν προηγούμενο 
φορέα καταβάλλεται είς τόν δικαιούχον άφ’ ής καταβάλλεται 
είς αύτόν ή τοιαύτη τοϋ Δημοσίου. Τό μέτρον τοϋτο έκρίθη



— 2 —

σκόπιμογ διότι ό ετεροχρονισμός εις την καταβολήν των 
συντάξεων θά έμείωνε οπωσδήποτε την σημασίαν τοΰ μέ- 
■φΟ»· ............... .. μ,

Διά *τής παρ. 4 τ°ύ ίδιου άρθρου τροποποιείται καί 
συμπληρώνεται το άρθρον 85 τοΰ Συνταξιοδοτικοΰ Κω
δικός, κυρίως ως προς την παροχήν δικαιώματος άναγνω- 
ρίσεως δημοσίας υπηρεσίας ως χρόνον άσφαλ.ίσεως^ παρ’ 
οΐωδήποτε ασφαλιστικό) φορεΐ και οχι μόνον του ΙΚΑ.

-f Διά τής παρ. 5 τοΰ ίδιου άρθρου ορίζεται δτι διατάξεις 
τής κειμένης νομοθεσίας ρυθμίζουσαι εύνοικώτερον τό 
θέμα τής άναγνωρίσεως των περί ών τό άρθρον‘τοϋτον 
προϋπηρεσιών έξακολουθοϋν ίσχύουσαι διά τούς’ κατά τήν 
έγαρξιν ισχύος τοΰ υπό ψήφισιν νόμου ύπηρετοϋντας υπαλ
λήλους ή τυύς έν γένει ήσφαλισμένους παρ’ άσφαλιστικώ aivt 
όργανισμω κυρίας άσφαλίσεως οίτινες δύνανται νά έπιλέξουν 
μέχρι τής συνταξιοδοτήσεώς των τήν εφαρμογήν είτε τών 
διατάξεων τούτων είτε τών διατάξεων τοΰ έν λόγω άρ
θρου. . . ‘,- Λ

Τό πνεύμα τής διατάξεως ταύτης είναι νά μή θίγουν 
τυχόν ύφιστάμεναι εύνοικώτεραι διατάξεις διά τούς ήδη 
ύπηρετοϋντας υπαλλήλους ή τούς έν γένει ήσφαλισμένους.

Τέλος, διά τής ιδίας παραγράφου ορίζεται ότι δέν θί
γεται ή. διάταξις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 12 τοΰ 
Συνταξιοδοτικοΰ Κώδικος. 'Ορίζει δέ ή διάταξις αύτη ότε 
αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος έκ τοΰ Δημοσίου καί προσμε- 
τράται είς τ'ί λοιπήν συντάξιμον υπηρεσίαν ό χρόνος πάσης 
υπηρεσίας, _ <- ύμπεριλαμβανομϊνης καί τής τοιαύτης τοΰ 
ίδιώτίκοΰ βίου έφ’ όσον έχρησίμευσεν ώς προσόν διά τήν 
πρόσληψιν τοΰ υπαλλήλου είς τό Δημόσιον. Ή διατήρησίς 
της δικαιολογείται έκ τοΰ λόγου δτι , άποτελεϊ 'κίνήτρον 
πρόσελεύσεαϊς 1 είς τό Δημόσιον ύπαλλήλών ώρισμένων
ειδικοτήτων " (' {ατρώή/κΧπ).Φ^ή'ϋ*!7Λ '" V " ^ Χή · 
>ν’ .·.■,· Λ ... . ί **."/ — . >· ύ ν Λ ...Ο l’/.j* ή -

: ’7ν2. Διά τοΰ άρθρου 2 λαμβάνεται τό αύτό μέτρον διά τους 
έκ τοΰ Δημοσίου συνταξιοδοτουμένους σιδηροδρομικούς 
ύπαλλήλους καί, κατά συνέπειαν επί των κατ’ ίδιων δια
τάξεων αυτοΰ ισχύουν τά άνωτέρω έκτεθέντα. .· ·

3. Διά τοΰ, άρθρου 3 δίδεται αναδρομική εφαρμογή 
είς τάς διατάξεις τοΰ νομοσχεδίου προκειμένου νά καλυφθοΰν 
καί οί ήδη καταστάντες συνταξιούχοι καί ορίζονται τά τοΰ 
χρόνου,ύποβολής τής σχετικής αΐτήσεως καί ένάρξεως των 
οικονομικών άποτελεσμάτων, . .,ή. -* :
> 4. Διά τοΰ άρθρου 4 έπεκτείνόνται. αί διατάξεις’ τοΰ 
νομοσχεδίου καί έπί των ΟΤΑ ώς καί επί των άλλων ΝΠΔΔ 
τό προσωπικόν των οποίων υπάγεται είς τό συνταξιοδοτικόν 
καθεστώς τοΰ Δημοσίου. Πρός άρσιν δέ πάσης αμφισβήτησε— 
ως ορίζεται ρητώς δτι αί άνωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογήν 
καί έπί των μέχρι τής 1.1.1977 ύπαγομένων είς τήν άσφά- 
λισιν τοΰ Κλάδου Συντάξεων τοΰ Ταμείου Συντάξεων καί 
’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής, δεδομένου δτι άπό τής 
ημερομηνία; ταύτης (1.1.1977) τήν συνταξιοδότησιν αύτών 
άνέλαβε τό' Δημόσιον. ' '. ·':·* bif. ’■!·.· tr .ή:.

Οί λοιπές διατάξεις (άρθρα 5 καί 6) είναι διαδικαστικές!
Κύριοι Βουλευταί, έλέχθη καί άλλαχοΰ δτι διά τοΰ νο

μοσχεδίου έπιχειρεϊται τό τελευταϊον βήμα είς τον τομέα 
τής διαδοχικής άσφαλ.ίσεως. Ή αρχή έγινε άπό έμάς καί 
τοΰτό είναι τό πλέον σημαντικόν.

Πρέπει πλέον νά όλοκληρωθή ή άντιμετώπισις τοΰ μεγάλου 
ήθικοΰ καί κοινωνικού θέματος τής διαδοχικής άσφαλίσεως 
δι’ δ παρακαλώ τήν ’Εθνικήν ’Αντιπροσωπείαν νά τό περιβά- ; 
λη διά τής ψήφου της.

Άθήναι, τή 17 Δεκεμβρίου 1982 
'Ο Προτείνων Βουλευτής

. ΚΩΝ/ΝΟΣ I. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΤ
. , . .. -, - - .

Περί έπεκτάσεως τής διαδοχικής άσφαλίσεως καί έπί των 
μετακινουμένων έκ τοΰ ιδιωτικού τομέως είς τό Δημόσιον 
ή ΝΠΔΔ καί άντιστρόφως.

Άρθρον 1.
Τό άρθρον 85 τοΰ ά.ν. 1854/1951 ώς ήδη ισχύει (άρθρον 

85 π.δ. 1041/1979), άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
Άρθρον 85.

Διαδοχική άσφάλισις.
- 1. Οι είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου υπαγόμενοι,
έχοντες χρόνον άσφαλ.ίσεως είς φορέα κυρίας άσφαλίσεως 
λόγω προγενεστέρας άπασχολήσεώς των είς τόν ιδιωτικόν 
τομέα, δύνανται νά τύχουν καί έξ αύτοΰ συντάξεως διά 
τόν χρόνον τοϋτον, έάν έχουν καταβληθή αί νόμιμοι είσφοραί 
είς τόν οίκεϊον άσφαλ.ιστικόν φορέα κατά τόν χρόνον τής 
άπασχολήσεώς των, αί όποιοι νά μή έχουν έπιστραφή ή 
καταβληθούν κατά διαδικασίαν πού θά καθορισθή δι’ άπο- 
φάσεως τοΰ φορέως τούτου.

2. Ό έν άσφαλίσει διανυθείς χρόνος λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν έάν είναι μείζων τοΰ έτους ή τών τριακοσίων (300 ) 
ήμερων άσφαλίσεως. „

Χρόνος άσφαλίσεως είς τόν ’Οργανισμόν Γεωργικών 
’Ασφαλίσεων δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν. ν * π

Έάν ό έν άσφαλίσει διανυθείς χρόνος ύπολογίζεται εί^ 
ήμέραν έργασίας διά τήν μετατροπήν τούτου, δπου είναι 
άναγκαΐον, είς έτη τριακόσια (300) τοιαΰται ήμέραι λο
γίζονται ώς έν (1) έτος. 'Ομοίως είκοσι πέντε (25) τοιαΰται 
ήμέραι λογίζονται ώς είς- (1) μήνί ·' .·····. . * ·( ...

3. Διά τόν υπολογισμόν τής συντάξεως τών περί ών ή 
παρ. 1 ' τοΰ παρόντος άρθρου ύπαλλήλών, ώς καί διά πάσαν 
περαιτέρω μεταβολήν τής συνταξιοδοτικής των καταστά- 
σεώς, έκαστος φορεύς λογιζομένου καί τοΰ Δημοσίου διά 
■ϋψ εφαρμογήν του άρ-Spoy τούτου ώς ασφαλιστικού φορέως,' 
ίέφαρμόζει τήν ΐιέπούσχν'αυτόν νομο-λεσίαν.■·-■' '···'“· ' ά

Είδικώτερον διά τόν καθορισμόν τοΰ ποσοΰ τής συντάξεως 
έκαστος φορεύς υπολογίζει τό, κατά τήν, διέπουσαν αυτόν 
νομοθεσίαν ποσόν, βάσει τοΰ συνόλου τοΰ διαδοχικώς πραγμα- 
τοποιηθέντος χρόνου άσφαλ.ίσεως καί προσδιορίζει τό βαρόνον 
αυτόν τμήμα κατά τήν άναλογίαν τοΰ παρ’ αύτώ πραγμα- 
τοποιηθέντος χρόνου άσφαλίσεως.

Κατ’ έξαίρεσιν ή διάταξις αύτη δέν έχει έφαρμογήν έπί 
τοΰ Δημοσίου, προκειμένου περί συντάξεων ύπολογιζομένων 
βάσει τριακοστών πέμπτων.

'Η κατά τήν παρούσαν παράγραφον κανονιζομένη σύντα
ξις καταβάλλεται είς τόν δικαιούχον κεχωρισμένως ύπό 
τών έχόντων τό βάρος φορέων.

Έάν ό ύπάλλ.ηλ.ος πρό τής προσλ.ήψεώς του είς τό Δη
μόσιον, είχεν ύπαχθή διαδοχικώς είς τήν άσφάλισιν πλχιόνων 
ασφαλιστικών φορέων, έφαρμόζονται μεταξύ τών φορέων 
τούτων, αί ίσχύουσαι επ' αύτών διατάξεις διαδοχικής 
άσφαλ.ίσεως. .

'Ως ημερομηνία ένάρξεως καταβολής τής συντάξεως 
είς βάρος τοΰ προηγουμένου άσφαλιστικοΰ φορέως, ορίζεται 
ή τοιαύτη τής συντάξεως είς βάρος τοΰ Δημοσίου.

Διά τήν έφαρμογήν τής παρούσας παραγράφου αί περί 
κχτωτάτου ορίου συντάξεις διατάξεις ισχύουν μόνον έπί τής 
συντάξεως τήν όποιαν χαταδαλλει τό Δημόσιον.

4. Δημόσιοι ύπάλληλ.οι πολιτικοί ή στρατιωτικοί έξερχό- 
μενοι οπωσδήποτε τής ύπηρεσίας χωρίς νά δικαιούνται συν
τάξεως έκ τοΰ Δημοσίου, δύνανται νά άναγνωρίσουν τόν 
χρόνον τής δημοσίας ύπηρεσίας των ώς χρόνον άσφαλ.ίσεως 
παρ’ οΐωδήποτε άσφαλ.ιστικώ φορεΐ κυρίας άσφαλίσεως έπί τή


