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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 

 

Με αφορµή ερωτήµατα που διατυπώνονται σχετικά µε τις ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-

12-2010, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για όσες και 

όσους θέλουν να αναγνωρίσουν πλασµατικό χρόνο υπηρεσίας ώστε να 

θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-12-2010, θέλουµε να 

επισηµάνουµε τα εξής: 

1. Καµία ενέργεια και καµία δήλωση δεν απαιτείται να γίνει γι αυτούς που 

θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα. Από τον υπηρεσιακό του 

φάκελο φαίνεται πότε θεµελίωσε κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωµα. 

Επιµονή σε αντίθετη άποψη δείχνει είτε άγνοια της ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας είτε υποκρύπτει οικονοµική σκοπιµότητα από επιτήδειους 

διαφόρων γραφείων.  

2. Η εξαγορά των αναγνωριζόµενων υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 

3865/2010 δηλ., στρατιωτική θητεία, πλασµατικός χρόνος για κάθε 

παιδί (1 χρόνος για το πρώτο παιδί και 2 χρόνια για κάθε επόµενο παιδί 

και µέχρι το τρίτο), ο χρόνος σπουδών και ο χρόνος άδειας άνευ 

αποδοχών ανατροφής παιδιών είτε απαιτούνται για τη θεµελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώµατος είτε για την προσαύξηση της σύνταξης, 

δεν είναι απαραίτητο να γίνει µέχρι 31-12-2010. Όποτε και να γίνει, αν 

ο χρόνος αυτός είναι απαραίτητος για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος µέχρι 31-12-2010, θα υπολογιστεί µέχρι την ηµεροµηνία 

αυτή. 

π.χ µητέρα δύο ανηλίκων τέκνων που συµπληρώνει µέχρι 31-12-2010  23 

χρόνια υπηρεσίας για να θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα (25ετία) και 

να µπορεί να αποχωρήσει σε ηλικία 50 ετών, θα χρειαστεί να εξαγοράσει 2 
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έτη πλασµατικού χρόνου για τα παιδιά. Η αναγνώριση αυτή δεν είναι 

απαραίτητο να γίνει µέχρι 31-12-2010. Μπορεί να γίνει όποτε θελήσει και θα 

θεωρηθεί ότι θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-12-2010. Αν δε 

ζητήσει όµως ποτέ αναγνώριση αυτού του πλασµατικού χρόνου, θα 

θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα το 2012 ,οπότε τότε θα απαιτείται η 

συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, εφόσον κατά τη συµπλήρωση της 

25ετίας υπήρχε ανήλικο παιδί. 

Τρίτεκνος πατέρας που συµπληρώνει µέχρι 31-12-2010 18 έτη υπηρεσίας, 

χρειάζεται 2 έτη για να θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ( 20ετία) και να 

µπορεί να αποχωρήσει από το 2011 και µετά σε ηλικία 52 ετών µε 21 όµως 

έτη υπηρεσίας. 

Μπορεί να ζητήσει εξαγορά τουλάχιστον 2 ετών στρατιωτικής θητείας ή 

πλασµατικού χρόνου για τα παιδιά. Η αίτηση για εξαγορά µπορεί να γίνει σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή της σταδιοδροµίας του και να θεωρείται ότι 

θεµελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31-12-2010. 

∆ιευκρινίζουµε ότι το δικαίωµα της ανηλικότητας των παιδιών µε 25ετία για 

τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όπως και το δικαίωµα της 

τριτεκνίας µε 20ετία ισχύει και για τους δύο γονείς δηµοσίους υπαλλήλους µε 

τη διαφορά ότι τα δικαιώµατα αυτά για τους πατέρες υπαλλήλους έχουν 

εφαρµογή από 1-1-2011 και µετά µε τα όρια ηλικίας που προβλέπει ο Ν. 

3865/2010. 

                                                             Μπαλάγκας Γιάννης 

                                                           Ειδικός συνεργάτης ∆ΟΕ.  

 


