
ΕΙΣΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «’Αναγνώριση καί έξαγορά τοϋ χρόνου
στρατιωτικής υπηρεσίας των άσφαλισμένων των ’Οργανι
σμών Κοινωνικής ’Ασφάλισης, άρμοδιότητας τοϋ Υπουρ
γείου Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων». ~-

Προς τή Βουλή τών Έλλήνινν
1. Κατά γενική αρχή τοϋ Δικαίου τής Κοινωνικής ’Ασφά

λισης ως χρόνος ασφάλισης θεωρείται ό χρόνος για τον ό
ποιο υπάρχει ενεργός ασφαλιστικός δεσμός μεταξύ τοϋ ά- 
σφαλισμένου καί τοϋ άσφαλιστικοϋ Όργα\!ΐσμοϋ.

Για να υπάρχει άσφαλιστικός δεσμός άπαραίτητη προϋ
πόθεση είναι ή έγγραφή τοϋ άπασχολούμενου στο μητρώο 
τών άσφαλισμένων τοϋ Όργανισμοΰ καί ή καταβολή τών 
ασφαλιστικών εισφορών, έκτος άν υπάρχει ρητή διάταξη νό
μου πού ορίζει διαφορετικό τρόπο σύναψης τοϋ άσφαλιστικοϋ 
δεσμοϋ.

2. 'Η στράτευση τοϋ πολίτη, σύμφωνα μέ τή διάταξη τής 
παρ. 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Συντάγματος αποτελεί τό πρώτο κα
θήκον καί υποχρέωση προς τήν πατρίδα, καί έχει ώς άπο- 
τέλεσμα είτε τήν άπότομη διακοπή τοϋ άσφαλιστικοϋ δε- 
σμοΰ, ό όποιος συνδέει τον άσφαλισμένο μέ τόν ασφαλιστικό 
οργανισμό, είτε τήν άπομάκρυνση τοϋ άσφαλισμένου άπό τό 
χρόνο έναρξης τής άπασχόλησής του καί κατά συνέπεια τό 
χρόνο έναρξης τής άσφάλισης του.

3. Μέχρι τώρα έγινε προσπάθεια νά περιορισθεΐ ή άνι- 
σότητα πού δημιουργεΐται μεταξύ τών στρατευομένων καί 
τών μή στρατευομένων, πλήν όμως ή άναγνώριση τοϋ χρό
νου στρατιωτικής υπηρεσίας δεν έγινε μέ ομοιόμορφο τρόπο 
ώστε νά καλύπτει πλήρως τούς ασφαλισμένους όλων τών ά- 
σφαλιστικών ’Οργανισμών.

4. Ειδικότερα κατά τήν νομοθεσία ή οποία ισχύει καί σή
μερα, δπως αυτή διαμορφώθηκε άπό τήν νομολογία τών δι
καστηρίων, ό χρόνος τής στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνω
ρίζεται γενικά, γιά όλους τούς άσφαλισμένους τών άσφαλι- 
στικών ’Οργανισμών, μέ τις ακόλουθες όμως διακρίσεις.

α) Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 26 παρ. 1 τοϋ Α.Ν. τής 
28/31.10.1935 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 244/1936 καί τοϋ άρ
θρου 3 παρ. 5 τοϋ Α.Ν. 771/1937, αναγνωρίζεται, μέ ορι
σμένες προϋποθέσεις, ό χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας τών 
έφέδρων παλ,αιών πολεμιστών, οι όποιοι υπηρέτησαν στο 
στρατό ξηράς ή τή χωροφυλακή, κατά τις έπιστρατεύσεις 
άπό τό έτος 1912 έως 1923, όπως καί άπό τούς ύπηρετήσαν- 
τες στο Ναυτικό μέχρι καί τοϋ βαθμοϋ τοϋ άνθυποπλοιάρχου 
κατά τό ίδιο χρονικό διάστημα. * ·

β) Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 346/1941, 
άναγνωρίζεται δ χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας τών νεοπο- 
λεμιστών, εφόσον πριν άπό τό χρόνο τής στράτευσής τους 
παρείχαν εξαρτημένη εργασία.

'Ως νεοπολεμιστές θεωροΰνται αυτοί πού στρατεύθηκαν 
ώς έφεδροι στόν πόλεμο 1940-1941 δπως καί αύτοί πού υπη
ρέτησαν σέ στρατιωτικές μονάδες τής Μέσης ’Ανατολής μέ
χρι 15.8.1945.

’Επίσης στις διατάζεις γιά τήν προστασία τών νεοπολε- 
μιστών υπάγονται καί αυτοί πού στρατεύθηκαν ώς έφεδροι 
κληρωτοί ή έθελοντές, άπό τήν άπελευθέρωση τής χώρας μέ
χρι 31.10.1949.

γ) Ώς προς τούς αιχμαλώτους, άναγνωρίζεται ολόκληρος 
δ χρόνος τής αιχμαλωσίας τους.

δ) Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 8 τοϋ νόμου 2054/1952 
δπως αύθεντικά έρμηνεύθηκαν μέ τις διατάξεις τής παρ. 7 
τοϋ άρθρου 34 τοϋ Ν.Δ. 2961/1954 ή έφεδρική υπηρεσία, γιά 
τήν δποία καταβάλλεται έπίδομα στράτευσης, εξομοιώνεται 
μέ πραγματική υπηρεσία γιά τή συμπλήρωση τών προϋ- ' 
ποθέσεων καί τή χορήγηση δλων τών παροχών κοινωνικής 
άσφάλισης.

5. Παράλληλα στή νομοθεσία τών άσφαλιστικών δργα- 
νισμών υπάρχει πλήρης άνομοιομορφία.

Άλλοι οργανισμοί άναγνωρίζουν ολόκληρο τό χρόνο 'τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς διακρίσεις, ένώ άλλοι τήν 
άναγνωρίζουν μερικά καί μέ ορισμένες προϋποθέσεις.·

Έτσι ή μεγάλη μάζα τών άσφαλισμένων έξακολουθεϊ νά 
παραμένει άκάλυπτη, γιατί δπως άναφέρεται παραπάνω έκ
τος άπό έλάχιστες έξαιρέσεις (Νεοπολεμιστές) δέν άναγνω- 
ρίζεται άσφαλιστέος χρόνος όχι μόνο ό χρόνος τής ύπηρεσίας 
τοϋ κληρωτοϋ, άλλά οΰτε καί τοϋ μόνιμου ή έθελοντή.

6. Μέ τό Νόμο 329/1975 δόθηκε ευχέρεια ατούς δημόσιους 
υπαλλήλους καί τούς υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. πού διέπονται 
άπό καθεστώς συνταξιοδοτώ)σης δημόσιων υπαλλήλων, νά 
άναγνωρίσουν συντάξιμο όλόκληρο τό χρόνο τής στρατιωτι
κής ύπηρεσίας τους καί μέ τό Ν. 997/79 δόθηκε ευχέρεια άνα- 
γνώρισης τής στρατιωτικής θητείας τοϋ κληρωτοϋ καί στά 
ταμεία ’Αρωγής πού άσφαλίζουν Δημόσιους 'Υπαλλήλους.

7. Ένόψη τής ύφιστάμενης άνομοιομορφίας στο χώρο τής 
κοινωνικής άσφάλισης ώς προς τό θέμα τής άναγνώρισης τοϋ 
χρόνου τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, άλλά καί τής άνισότη- 
τας πού δημιουργήθηκε, κρίθηκε άναγκαία ή γενική ρύθμιση 
τοϋ θέματος, μέ τή θέσπιση ενιαίων κανόνων, στούς όποιους 
θά υπάγονται τόσο οί ήδη άσφαλισμένοι, δσο καί οί έφεξής 
άσφαλιζόμενοι χωρίς διακρίσεις, ώστε νά έφαρμοστεϊ πλή
ρως ή Συνταγματική διάταξη γιά ισότητα δλων τών Ελλή
νων άπέναντι στό νόμο.

- Στή ρύθμιση αύτή άποβλέπει τό παρόν σχέδιο Νόμου γιά 
τις ειδικότερες διατάξεις τοϋ όποιου σημειώνονται τά άκό- 
λουθα :

α) Σέ σχέση μέ τό άρθρο 1

αα) Μέ τις παραγράφους 1 καί παρέχεται ή ευχέρεια στοΐη 
άσφαλισμένους τών άσφαλιστικών δργανισμών πού ύπάγον 
ται στήν έποπτεία τού 'Υπουργείου Κοινωνικών ’Ασφαλί
σεων, νά άναγνωρίσουν τό χρόνο τής στρατιωτικής υπηρε
σίας τους γιά τή προσαύξηση τής σύνταξής τους. -

'Η ευχέρεια αύτή παρέχεται στούς άσφαλισμένους τών ά- 
σφαλιστικών δργανισμών τόσο τής κύριας δσο καί τής επι
κουρικής άσφάλισης.

'Ο άναγνωριζόμενος χρόνος πρέπει νά διανύθηκε είτε στις 
"Ενοπλες Δυνάμεις (Στρατό, Ναυτικό, ’Αεροπορία) είτε 
στά Σώματα ’Ασφαλείας (Χωροφυλακή, ’Αστυνομία Πόλεων) 
είτε στό Λιμενικό είτε στό Πυροσβεστικό Σώμα.

'Ο παραπάνω χρόνος άναγνωρίζεται άνεξάρτητα μέ τήν ι
διότητα πού διανύθηκε καί επομένως άναγνωρίζεται δ χρόνος 
καί τοϋ κληρωτοϋ καί τοϋ έφέδρου καί τοϋ μόνιμου ή έθε
λοντή.

Ειδικότερα γιά τό χρόνο τής στρατιωτικής ύπηρεσίας πού 
διανύθηκε μέ τήν ιδιότητα τοϋ μόνιμου ή έθελοντή, ή άνα- 
καταταγμένου άναγνωρίζεται καί αύτός, δ χρόνος δχι δμως 
άπεριόριστα, άλά μέχρι τρία χρόνια ώς άνώτατο όριο.

Ό περιορισμός αυτός κρίθηκε άναγκαΐος γιατί στήν αντί
θετη περίπτωση θά ήταν δυνατόν νά άναγνωρισθοϋν μεγάλα 
χρονικά διαστήματα (5, 10 ή 15 έτών) δπότε δ άσφαλιστι- 
κδς δργανισμός θά έπιβαρυνθεΐ μέ σημαντικά ποσά γιά νά 
χορηγήσει τις άνάλογες παροχές.

’Εξάλλου σκοπός τοϋ προτεινδμενου σχέδιου νόμου εί
ναι νά προστατεύσει τά άτομα έκεϊνα πού διακόπτουν, κατά 
κανόνα, τήν έργασία τους άναγκαστικά, γιά νά υπηρετήσουν 
τήν πατρίδα.

Επομένως γιά τούς μόνιμους ή έθελοντές, δέν μπορεί νά 
ύποστηριχθεΐ δτι διακόπτουν άπότομα τήν άπασχήλησή τους 
γιά νά καταταγοϋν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τά Σώματα ’Α
σφαλείας, γιατί κατατάσσονται μέ τό σκοπό νά σταδιοδρο
μήσουν έπαγγελματικά.

Σημειώνεται έπίσης δτι οί μόνιμοι ή έθελοντές καλύπτονται 
συνταξιοδοτικά άπό τό Δημόσιο καί δταν συμπληρώσουν τόν 
άπαιτούμενο χρόνο είναι δυνατόν νά συνταξιοδοτηθοϋν άπ’ 
αυτό.

Έάν δμως άποχωρήσουν άπό τήν υπηρεσία τους χωρίς νά 
δικαιωθούν σύνταξη καί γιά τή νέα τους έργασία άσφαλι- .
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ι στοϋν στο ; ΙΚΑ-, ό χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ολόκληρος 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 955/79 εάν 

^ όμως άσφαλιστοϋν σέ άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ό χρόνος 
αυτός δεν υπολογίζεται μέ την ΐσχύουσα νομοθεσία.

'· "Η'τφοσμέτρηση πάντως αΰτοϋ τοϋ χρόνου είναι μέρος τοϋ 
< γενικώτερου θέματος της έφαρμογής τοϋ θεσμού της διαδο
χικής ασφάλισης μεταξύ Δημοσίου καί ιδιωτικού τομέα πού

• μελετιέται άπό τα 'Υπουργεία Οικονομικών καί Κοινωνικών
.’Ασφαλίσεων. ■ - -
; ,. Παρ’ όλα αυτά για λόγους ίσης μεταχείρησης κρίθηκε 
. αναγκαίο νά αναγνωρίζεται άπό το χρόνο ύπηρεσίας τών μό- 
. νιμων ή έθελοντών, ή άνακαταταγμένου τόσο χρονικο δια- 
ίστημα όσο κατά κανόνα, θά υπηρετούσαν έάν είχαν στρατευ
τεί υποχρεωτικά. ; ·
- ς ’Επειδή όμως απαιτούνται πολλές διατυπώσεις γιά νά άπο- 
{δειχθεΐ τό χρονικό διάστημα πού θά υπηρετούσαν ύποχρεω- 
. τϊκά, τέθηκε τό χρονικό διάστημα τών τριών χρόνων πού θά 
μπορούν νά άνωγνωρίσουν. ·;

• η'Ο άναγνωριζόμενος χρόνος θεωρείται, ώς χρόνος άσφά- 
λ,ίσης μόνο γιά την προσαύξηση τού ποσού τής σύνταξης.

,-ββ) Μέ την παράγραφο 2 ορίζεται ότι, έάν ό άσφαλισμέ- 
<ιώς υπάγεται στην ασφάλιση δύο οργανισμών κύριας ή επι
κουρικής ασφάλισης, έχει δικαίωμα νά αναγνωρίσει τό χρόνο, 
υπηρεσίας του σ’ ένα μόνο άπό τούς οργανισμούς αυτούς. 

*· Επίσης, προβλ,έπεται ή μή άναγνώριση τοϋ χρόνου τής 
στρατιωτικής υπηρεσίας, σέ δεύτερο οργανισμό έφ’ όσον μέ 
τό χρόνο αυτό θεμελιώνεται δικαίωμα γιά δεύτερη σύνταξη 
άπό τον οργανισμό αύτόν καί άκόμη έάν ό χρόνος τής στρα

τιωτικής υπηρεσίας έχει ύπολογισθεϊ γιά την απονομή σύντα- 
’ξήςάπό τό Δημόσιο ή άλλο όργανισμό κύριας ή επικουρικής 
"άσφάλισηςλ * '.ή'.’/.’**.-..' . V ή

γγ) Μέ.τήν παράγραφο 4 ορίζεται, ότι οΐ διατάξεις.τού 
άρθρου 1 δεν έχουν έφαρμογή σέ οργανισμούς κύριας άσφά- 

’λισης", σέ περίπτωση απονομής άπ’ αυτούς σύνταξης’σύμφωνα 
'μέ τίς διατάξεις γιά τή συνταξιοδότηση των δημοσίων πολι
τικών υπαλλήλων.. , . ■ ·

.. . β ) Σέ σχέση μέ το άρθρο 2 .
άα) Μέ τή παράγραφο 1 ορίζεται τό όργανο πού θά είναι 

αρμόδιο γιά την αναγνώριση τού χρόνου (είτε διοικητικό 
.Συμβούλιο, είτε‘Διευθυντής) ύστερα άπό υποβολή αίτησης 
■ άπό τούς ενδιαφερομένους ή σέ περίπτωση θανάτου άπό τά 
.μέλη οικογένειας τους.

Γιά τήν άσκηση τοϋ δικαιώματος δέν προβλέπεται χρονι
κό όριο.
' Επομένως μπορεί το δικαίωμα αύτό νά ασκηθεί οποτε
δήποτε σέ όλη τή διάρκεια τοϋ ασφαλιστικού βίου.

ββ) Μέ τή παράγραφο 2 καθορίζεται ό άριθμος τών άνα- 
.γνωριζομένων γιά κάθε μήνα ημερών έργασίας, όταν ή ανα
γνώριση θά γίνει σέ οργανισμούς οί όποιοι υπολογίζουν σέ ή- 
μέρες τό χρόνο τής ασφάλισης.

γγ) Μέ τή παράγραφο 3 καθορίζεται ή εισφορά πού πρέπει 
νά καταβληθεί γιά τήν αναγνώριση τοϋ χρόνου. Ή εισφορά 
χύτη έάν ή άναγνώριση γίνεται σέ οργανισμό Κύριας άσφά- 
λισης πού άσφαλίζει μισθωτούς θά είναι ίση μέ τό άθροισμα 
τών εΐσσορών άσεχλισμένου καί έργοοοτου πού ισχύουν ό
ταν υποβάλλεται ή αίτηση.

Γιά λόγους όμως ίσης μεταχείρησης οι παραπάνω ει
σφορές δέν μπορούν νά είναι άνώτερες ή κατώτερες ή άπ’ αυ
τές πού προβλέπονται γιά τόν Κλάδο σύνταξης τοϋ ΙΚΑ.
' Στήν περίπτωση αυτή ή εισφορά άναγνώρισης τοϋ πιό πά
νω χρόνου, υπολογίζεται μέ βάση τις αποδοχές τις όποιες παί
ρνουν τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν άπό τήν 
υποβολή τής αίτησης καί πού σέ καμιά περίπτωση δέν μπο
ρεί νά είναι άνώτερες άπό τόν’τεκμαρτό μισθό τής άνωτάτης 
άσφαλιστικής κλάσεως τοϋ ΙΚΑ όπως ισχύει κάθε φορά. ’Εάν 
κατά τόν τελευταίο πριν άπό τή υποβολή τής αίτησης μήνα, 
ό μισθωτός δέν είχε πλήρη άπασχόληση τότε άναζητεΐται 
ό μήνας πλήρους απασχόλησης γιά νά ύπολογισθοϋν οί ει

σφορές μέ βάση τις άποδοχές τοϋ αυτού μήνα. ’Εάν όμως ή 
άναγνώριση γίνεται σέ όργανισμό πού άσφαλίζει αυτοτελώς 
άπασχολούμενα πρόσωπα, ή εισφορά αυτή γι’ αυτούς πού εί
ναι καταταγμένοι σέ άσφαλιστικές κατηγορίες, θά είναι ίση 
μέ τό ασφάλιστρο τής κατηγορίας στήν όποια άνήκουν κατά 
τό χρόνο υποβολής τής αίτησης καί γι’ αυτούς πού δέν είναι 
καταταγμένοι ή εξαγορά θά γίνεται μέ τό Ασφάλιστρο καί τις 
άποδοχές πού ορίζονται για τούς μισθωτούς.

Στούς οργανισμούς έπικουρικής άσφάλισης ή εισφορά θά 
είναι ή αυτή πού καταβάλλουν οί άσφαλισμένοι γιά άναγνώ
ριση πλασματικού χρόνου, καί άν δέν υπάρχει τέ
τοια διάταξη τότε οί μισθωτοί θά καταβάλλουν τήν εισφορά 

Ασφαλισμένου και έργοδότου καί οί αυτοτελώς άπασχολού- 
μενοι θά καταβάλλουν τό άσφάλιστρο πού καταβάλλεται γιά 
τήν υποχρεωτική άσφάλιση. ' '

δδ) Μέ τήν παράγραφο 4 ορίζεται ό τρόπος πού θά κατα
βάλλεται τό ποσό τής έξαγοράς τοϋ άναγνωριζομένου χρόνου. 
Ή έξόφληση τής όφελής αύτής είναι δυνατό νά γίνει έφάπαξ 
είτε σέμηνιαΐες δόσεις μέ έπιλογή τοϋ άσφαλ.ισμένου. ’Εάν ό 
άσφαλισμένος έπιθυμεΐνά έξοφλ.ήσει τήν όφειλή του σέ δόσεις 
μπορεί νά καταβάλλει τό ποσό τής οφειλής σέ τόσες δόσεις 
όσος είναι ό άριθμος τών άναγνωριζομένων μηνών, ώς άνω- 
τατο όριο. ί

Ό άσφαλκαμένος ή τά μέλη τής οίκογένειάς του σέ περί
πτωση θανάτου καθυστερήσουν νά καταβάλλ.ουν μία δόση ή 
μέρος αυτής, περισσότερο άπό τρεις μήνες 6 χρόνος πού άν- 
τιστοιχεΐ στή δόση ή στό μέρος τής δόσης δέν θά ύπολ.ογίζε- 
ται. '* '

εε) Μέ τή παράγραφο 5 ορίζεται ότι δέν θά είναι δυνατή 
ή προσμέτρηση τοϋ άναγνωριζομένου χρόνου έάν προηγου- ’ 
μένα δέν εξοφληθεί όλ.όκλ.ηρο τό ποσό τής οφειλής γιά "τήν 
έξαγορά τοϋ χρόνου αυτού... - - Ύ · .ν· χ'■···.: -.·

Ή ρύθμιση αυτή κρίνεται άναγκαία γιατί σέ άντίθε"τη: 
περίπτωση οί άσφαλιστικοί οργανισμοί θά επιβαρυνθούν μέ 
άπρόβλεπτες οικονομικές'συνέπειες. .·■'·' ■ ■

γ) Σέ σχέση μέ τό άρθρο 3. 
r Μέ τό άρθρο αύτό παρέχεται τό δικαίωμα καί στούς ήδη 
συνταξιούχους τών οργανισμών Κοινωνικής Άσφάλ.ισης νά 
ζητήσουν τήν άναγνώριση μέ έξαγορά τοϋ χρόνου τής στρα
τιωτικής τους υπηρεσίας γιά λ.όγους ίσης μεταχείρησης πρός 
τούς ένεργούς συναδέλ.φους τους. ’Επειδή δέν υπάρχει στήν 
περίπτωση τών συνταξιούχων άσφαλιστέος μισθός, γι’ αύτό 
κρίθηκε δικαιότερο σάν άσφαλιστέος μισθός νά λ.ηφθεί τό 25 
πλ.άσιο τοϋ άνειδίκευτου έργάτη γενικά γιά όλους τούς συν
ταξιούχους. Κατά τά λ.οιπά θά ισχύουν ότι καί γιά τούς έν 
ένεργεία συναδέλ.φους τους.
" δ) νΣέ σχέση μέ τό άρθρο

Μέ τό άρθρο αύτό δίδεται τό δικαίωμα σέ όλ.ους όσους είναι 
άσφαλ.ισμένοι μέχρι τή δημοσίευση τοϋ Νόμου νά άναγνωρί
σο υν μέσα σέ άνατρεπτική προθεσμία 2 έτών άπό τή δη
μοσίευση τοϋ Νόμου τήν στρατιωτική τους υπηρεσία βάσει 
εύνοϊκοτέρων διατάξεων. . ... ·";

“Ετσι μετά τή δημοσίευση τοϋ Νόμου, θά ισχύει ενιαίο 
καί ομοιόμορφο καθεστώς γιά όλους άνεξαιρέτως τούς άσφα- 
λ.'.σμένους πού θά ύπαχθοϋν στην άσφάλιση τών άσφαλιστι- 
κών οργανισμών πού υπάγονται στήν έποπτεία τοϋ Υπου
ργείου Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων. ....... ..

’Από τόν χρόνο τής ύπαγωγής τους στην άσφάλιση Οά 
γνωρίζουν τά δικαιώματά τους, ώς προς τήν αναγνώριση 
τοϋ χρόνου τής στρατιωτικής υπηρεσίας, τά όποια Οά μπορούν 
νά. άσκήσουν οποτεδήποτε, μέχρι τής αποχώρησής τους, 
άπό. τήν ένεργό άσφάλιση.

. Έτσι έχει τό παρόν σχέδιο νόμου τό οποίο παρακα/.οϋμε 
νά φηφισθεί άπό το Σώμα.

’Αθήνα, 13 ’Ιανουάριου 19S3 .........................

... . - - Οί Υπουργοί
Οίκονοιηκών - Κοινών. Άσοαλίσεων
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