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ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Θέµατα (Κρατήσεις Αποδοχών
που Απορρέουν από τις ∆ιατάξεις του Άρθρου 8 του Ν.2084/92)
ΣΧΕΤ : Ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265/5-12-06/τεύγος Α')
1.
Γνωρίζεται ότι µε τον ανωτέρω σχετικό νόµο τροποποιήθηκαν συµπληρώθηκαν διάφορες συνταξιοδοτικές διατάξεις του ∆ηµοσίου.
2.
Ειδικότερα µε την παρ. 13 του άρθρου 3 του νόµου αυτού, µετά το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων (Κ.Π.Σ.Σ.) (π.δ. 166/2000) που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν.1902/90, προστέθηκε εδάφιο ως εξής :
«Η παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου δεν πραγµατοποιείται, εφόσον ο πολιτικός ή στρατιωτικός
υπάλληλος υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος
παροχής υπηρεσίας από την ηµεροµηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν
υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση».
3.
Επίσης µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, στο τέλος του
άρθρου 8 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ:165 Α'), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής :
«6. Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν πραγµατοποιείται,
εφόσον ο στρατιωτικός υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο
χρόνος υπηρεσίας από την ηµεροµηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν
υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση.»
4.
Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις ικανοποιείται χρόνιο αίτηµα κυρίως
των Ιπταµένων αξκών που κατετάγησαν στην Π.Α. µετά την 1-1-93, οι οποίοι
υποχρεούνταν στην καταβολή διπλάσιων εισφορών σε περίοδο ειρήνης και
τριπλάσιο σε περίοδο πολέµου, για όλο το χρόνο που ευρίσκονταν σε κατάσταση
πτητικής ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος αυτός τους χρειαζόταν για τη
συµπλήρωση πλήρους πραγµατικής 35ετούς συντάξιµης υπηρεσίας.
5.
Κατόπιν των ανωτέρω, να προβείτε άµεσα σε σχετική
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων ώστε, όποιοι επιθυµούν, να υποβάλλουν την
προβλεπόµενη δήλωση (παρατίθεται συνηµµένα σχετικό υπόδειγµα), προκειµένου
να σταµατήσει η παρακράτηση των διπλών ή τριπλών, κατά περίπτωση, εισφορών
υπέρ σύνταξης ∆ηµοσίου, που µέχρι σήµερα υποχρεούνται να καταβάλλουν και
αντιστοιχεί στο χρόνο κατά τον οποίο ευρίσκονται σε πτητική ενέργεια.
6.
Εξυπακούεται, ότι για όσους επιλέξουν την κατάργηση των
προαναφεροµένων εισφορών, αυτόµατα, από την ηµεροµηνία υποβολής της
σχετικής δήλωσης, καταργείται και η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου πτητικής
τους ενέργειας στο διπλάσιο ή τριπλάσιο κατά περίπτωση.

7.
∆ιαβιβάζεται συνηµµένα, η ανωτέρω σχετική νοµοθετική διάταξη.
Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή των
υπόλοιπων συνταξιοδοτικών διατάξεων του ανωτέρω σχετικού νόµου θα σας

διαβιβασθούν στο άµεσο µέλλον, παράλληλα µε την αναµενόµενη σχετική
ερµηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών /Γ.Λ.Κ.
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