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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για την αναγνώριση της
στρατιωτικής θητείας.

Είναι ένα από τα µεγάλα διλήµµατα των ανδρών όταν πλησιάζει η ώρα της σύνταξης. Πρέπει
να αναγνωρίσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας; Για τους συναδέλφους που
ενδιαφέρονται, αλλά έχουν απορίες ακολουθεί αναλυτική περιγραφή από τον
κ. Γ. Κουτρουµάνη*. Οι γνώµες διίστανται για το αν συµφέρει να γίνει η εξαγορά. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι µε τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό, είναι ανώφελη η εξαγορά, ενώ άλλοι
θεωρούν πως το οικονοµικό κόστος είναι µικρό και αξίζει η αναγνώριση. Για το τυπικό του
θέµατος αναφέρω ότι η υποβολή των δικαιολογητικών δεν είναι χρονοβόρα.
Η στρατιωτική θητεία και οι ασφαλισµένοι στο δηµόσιο
 Ποιοι αναγνωρίζουν το στρατό χωρίς να πληρώσουν
 Όσοι δικαιούνται σύνταξη από το Δηµόσιο, έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο
της στρατιωτικής τους θητείας ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η αναγνώριση αυτή µπορεί
να υπολογιστεί για την θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή ακόµη και για την
αύξηση της σύνταξης.
 Οι βασικές ερωτήσεις που θα δηµιουργηθούν σε όσους είναι ασφαλισµένοι στο δηµόσιο, είναι
οι εξής:
1. Πώς αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας στο Δηµόσιο;
Στην αναγνώριση του συγκεκριµένου χρόνου διακρίνουµε δύο κατηγορίες :

· Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
· Αναγνώριση µε καταβολή εισφορών.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόµενοι στο Δηµόσιο που έχουν συµπληρώσει 25
συντάξιµα έτη µέχρι 31/12/1997. Για να συµπληρωθούν τα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο
χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Για όσους έχουν προσληφθεί µέχρι 31/12/1982 για τη
συµπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δηµόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος
στρατιωτικής θητείας. Για τους εργαζόµενους που προσελήφθησαν στο Δηµόσιο µετά την
1/1/1983, συνυπολογίζεται ο χρόνος δηµόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο
χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταµείο πριν το Δηµόσιο για  τη συµπλήρωση
της 25ετίας.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόµενοι στο Δηµόσιο που συµπλήρωσαν ή θα
συµπληρώσουν 25 συντάξιµα έτη µετά την 1/1/1998. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόµενοι δεν
µπορούν να συνυπολογίσουν τη στρατιωτική τους θητεία στα συντάξιµα έτη εάν δεν
καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η 5ετης υπηρεσία στο Δηµόσιο είναι απαραίτητη
προϋπόθεση στην δεδοµένη κατηγορία.
2. Πόσο κοστίζει η καταβολή των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας;
Οι εργαζόµενοι στο Δηµόσιο που αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία µε εξαγορά, θα πρέπει
να καταβάλουν εισφορά ίση µε 6,67%  επί του βασικού µισθού όπως αυτός διαµορφώνεται
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, για κάθε µήνα στρατιωτικής
θητείας που αναγνωρίζεται.
3. Τι ισχύει για όσους έχουν ασφαλιστεί µετά την 1η Ιανουαρίου 1993 στο δηµόσιο;
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Για όσους έχουν ασφαλιστεί µετά την 1/1/1993, ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Η διαφορά είναι ότι η
εισφορά 6,67% υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού
µισθού.

4. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση;
· Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος

στρατιωτικής θητείας.
· Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος που θα αναγνωριστεί ( ολόκληρος η µέρος

αυτού).
· Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης στο οποίο επισηµαίνεται ο βασικός µισθός του

εργαζόµενου που είναι απαραίτητος για τον υπολογισµό των εισφορών.
· Βεβαίωση αποδοχών.
Και µερικά παραδείγµατα...
· Εργαζόµενος προσελήφθη στο Δηµόσιο την 1/5/1984. Πριν την πρόσληψη του εκεί είχε

εργαστεί στον Ιδιωτικό Τοµέα και έχει συµπληρώσει 3.000 ένσηµα στο Ι.Κ.Α. Επιπλέον
έχει χρόνο στρατιωτικής θητείας 24 µήνες. Ο συγκεκριµένος εργαζόµενος ανήκει στην
πρώτη κατηγορία και έτσι µπορεί να αναγνωρίζει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς
να πληρώσει εισφορές αφού είχε συµπληρώσει περισσότερα από 25 συντάξιµα έτη στις
31/12/1997, µαζί µε το χρόνο στρατιωτικής θητείας.

· Εργαζόµενος που προσελήφθη στο Δηµόσιο την 1/4/1976, έχει πριν την πρόσληψή του 28
µήνες στρατιωτικής θητείας. Ο βασικός µισθός είναι 1.350 ευρώ κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής του θητείας για κύρια
σύνταξη. Ο συγκεκριµένος εργαζόµενος οφείλει να καταβάλλει για το ποσό των 90 ευρώ
(1.350 x 6,67%) για κάθε µήνα που θα αναγνωρίσει. Έτσι, λοιπόν, για να αναγνωρίσει
τον χρόνο στρατιωτική θητείας του (28 µήνες) θα καταβάλει εισφορές ίσες µε το ποσό
των 2.520 ευρώ περίπου.

· Εργαζόµενος έχει 2 έτη στρατιωτικής θητείας πριν από την πρόσληψή του στο Δηµόσιο
(1/2/1973). Ο συγκεκριµένος εργαζόµενος για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού του
δικαιώµατος και την προσαύξηση της σύνταξής του θα αναγνωρίσει το χρόνο
στρατιωτικής θητείας χωρίς να καταβάλει εισφορές. Αυτό εξηγείται γιατί 31/12/1997 έχει
συµπληρώσει 25 συντάξιµα έτη µαζί µε τα 2 έτη στρατιωτική θητείας δηλαδή ανήκει
στην πρώτη κατηγορία.

Παρατηρήσεις
1. Ο εργαζόµενος έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρόνο αυτό όποτε ο ίδιος

επιθυµεί. Βέβαια είναι προς συµφέρον του η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν
νωρίτερα γιατί ο βασικός µισθός που είναι και η βάση για τον υπολογισµό της
καταβολής των εισφορών (αν αυτές απαιτούνται), αυξάνεται ανάλογα µε τα έτη
υπηρεσίας.

2. Όλοι οι εργαζόµενοι στο Δηµόσιο έχουν συµφέρον να αναγνωρίσουν το χρόνο της
στρατιωτική τους θητείας σε όποια από τις δύο κατηγορίες και αν ανήκουν.
Υπάρχουν κάποιες ακραίες περιπτώσεις που η αναγνώριση αυτή δεν συµφέρει όπως
π.χ. όταν ο εργαζόµενος έχει 40 έτη δηµόσιας υπηρεσίας οπότε δεν τίθεται θέµα
προσαύξησης της σύνταξής του και έτσι δεν υπάρχει λόγος αναγνώρισης του χρόνου
της στρατιωτικής θητείας.

3. Ο εργαζόµενος σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να πάρει σύνταξη σε µικρότερη ηλικία µε
την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας  σε σχέση µε εκείνη που θα έπαιρνε
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εάν δεν αναγνώριζε τον χρόνο αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργαζόµενος
κερδίζει χρόνο ίσο µε αυτό που αναγνωρίζει.

4. Η πληρωµή του ποσού για την αναγνώριση µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:
εφάπαξ µε έκπτωση 10%, ή σε µηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να υπερβούν τους
µήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται.

Χρήσιµες θα σας φανούν και οι ακόλουθες γενικές επισηµάνσεις:
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, είναι
ενιαίες σε πολλά σηµεία και προβλέπονται από το Νόµο 1358 του 1983. Στην πραγµατικότητα
όµως παρουσιάζονται µεγάλες διαφορές από Ταµείο σε Ταµείο, αφού είναι διαφορετικό το
ποσό των  εισφορών που καταβάλλεται για την αναγνώριση του χρόνου αυτού.  Σηµαντικές
ωστόσο είναι και οι διαφορές στα οφέλη που προκύπτουν από την αναγνώριση ανάλογα µε το
Ταµείο στο οποίο είναι ασφαλισµένος.
2. Όταν ο ασφαλισµένος δεν έχει συµπληρώσει τις προβλεπόµενες από το Ταµείο του χρονικές
προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας είναι µια σωστή
επιλογή και συµφέρουσα σε όλα τα Ταµεία. Αντίθετα, όταν η αναγνώριση γίνεται µε σκοπό
την προσαύξηση της σύνταξης, δεν είναι πάντοτε σωστή επιλογή. Για το λόγο αυτό χρειάζεται
προσοχή και η αναγνώριση πρέπει να γίνεται µε κριτήριο πόσα θα πληρώσεις και ποια θα
είναι η προσαύξηση της σύνταξης που θα πάρεις. Σε πολλές περιπτώσεις δεν συµφέρει η
αναγνώριση.
3. Για τα Ταµεία των ανεξάρτητα απασχολούµενων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.Α.Υ., Ταµείο Νοµικών
που σήµερα είναι στο ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων Ε.Τ.Α.Α.) ισχύουν τα ίδια
που αναφέρονται και για τα άλλα Ταµεία µε τη διαφορά ότι το ποσό που καταβάλλεται για
την αναγνώριση, όπου δεν υπάρχουν ασφαλιστικές κατηγορίες, ανέρχεται στο 20% του ποσού
επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές για σύνταξη.
4. Όταν ένας ασφαλισµένος έχει ασφάλιση σε περισσότερα του ενός Ταµεία, έχει τη
δυνατότητα να αναγνωρίσει µόνο στο ένα από αυτά το χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η
επιλογή είναι δική του ανεξάρτητα ποιο είναι το τελευταίο Ταµείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.
5. Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και
συνταξιοδοτείται µε σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για
θεµελίωση του δικαιώµατος απαιτεί 900 ηµέρες ασφάλισης. Επίσης, όταν πρόκειται για
σύνταξη χηρείας, οι απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης είναι 900, όµως στην περίπτωση αυτή η
χήρα θα πρέπει να έχει συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας της. Παιδιά που δικαιούνται
σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα τους, µπορούν επίσης να ζητήσουν αναγνώριση της
στρατιωτικής θητείας του, εφόσον είχε ο θανών συµπληρώσει 900 ηµέρες ασφάλισης. Στην
περίπτωση αυτή, τα παιδιά, δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το
24ο έτος εάν σπουδάζουν.
6. Οι διατάξεις που ισχύουν για την κύρια σύνταξη, ισχύουν αναλόγως και στα  Επικουρικά
Ταµεία. Για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας στα Επικουρικά Ταµεία
καταβάλλεται για κάθε µήνα το άθροισµα της εισφοράς εργαζοµένου και εργοδότη. Κατά
κανόνα, στα Ταµεία αυτά, συµφέρει η αναγνώριση µόνο στις περιπτώσεις  που
χρησιµοποιείται ο χρόνος αυτός για θεµελίωση δικαιώµατος. Όπως και στα ταµεία Κύριας
Ασφάλισης, για κάποιον που έχει ασφάλιση σε περισσότερα του ενός Επικουρικά Ταµεία,
παρέχεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας µόνο στο ένα από
αυτά.

 * Ο Γ. Κουτρουµάνης, είναι πρώην πρόεδρος των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία και
σηµερινός υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


	τηλ. κιν. 6974149379
	Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.
	Η στρατιωτική θητεία και οι ασφαλισμένοι στο δημόσιο


