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Η ιΕΑΔΙΑΤΑΞΒ ΓΙΑ ΤΑ IIΛAL\ιIATIΚA ΧΡΟ
ΣΤΟ ΔHMOΣlO

(Ν.4002 ΦΕΚ 180 2.8.2011)

ΠΑΙΔΙΩΝ

Με το Y.4002l201 1 που ψηφίστηκε στυ; 4·8·201 1 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
180 -2·8·2011 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 12 του ν.3865 010 που
αφορά την αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών και αντικαθίσταται από τη"
παρ.4CΣ του άρθρου 1 του ν.400? _011 φς εξής:
« α. Για όσους θεμελιώνου δι αίωμα σύνταξη; από 1.1·2011 αναγνΦΡίζεται φς

συντάξιμο; χρόνος πραγματική; συντάξιμηι; υπηρεσίαξ, ο οποίος ανέρχεται σε eνα
(1) t.'toς 11α το πρώτο παιδί και σι: δύο (2) έτη για 1Cά.θι:επόμενο παιδί και μέχρι το
τριτο.

Ο 1Ρό ος αυτό; λαμβάνεται υπόψη 11α τη θεμελίωση, "αθφς και για την
προσαύξηση της σύνταξηξ. μe την προϋπόθεση ο υπάλληλος να eχει συμπληρώσει
δε απενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.

β. Οι διατάξεκ; της προηγούμενης περίπτωσηξ eχOυν εφαρμσΥή και για όσους
θεμελιώνου συνταξιοδοτικά διιcαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου.
σϋμφωνα μι: τα ανωτέρω. χρόνου μέχρι τη 31·12-2010.
Στην περίπτωση αυτή ο χρόνο; που αναyνφρiζeται σύμφωνα μι: τα ανωτέρω δεν
μπορεί να υπερβαίνει, με συνυπολογισμό και της λοιπή; συντάξιμη; υπηρεσίαξ, το
χρόνο που α.; αιτetται για τη θεμελίωση δικαιώματο; σύνταξης κατά περίπτωση»,
Με τη διάταξη αυτή δεν μπορεί να αναγνωρίσeι ιι.:άιοιος συντάξιμο χρόνο • αιδιών
(μάλιστα εκλείπει τeλeίως ο όρος πλασματικό; χρόνος παιδιών) περισσότερο από
αυτόν που σ..,αιτeίται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματο; κατά
περίπτωση. μέχρι 3 1·12-2010.
Παραδείγματα:
α) Μητέρα τρίτεκνη με 19 χρόνια υπηρεσίαξ την 31·12-2010, μπορούσε μe τον
προηγούμενο νόμο 386512010 να αναγνφρίσεl μέχρι 5 χρόνια από τον πλασματικό
χρόνο παιδιών. θεμελιώνοντω; συνταξιοδοτικό δικαίωμα (20eτία) την 31·12·2010 και
να αποχωρήσει χ.φρίς όριο ηλικίας, αν ήθελε, με 24 χρόνια υπηρεσία; (19-5).

Τώρα με το νέο νόμο μπορεί να αναγνωρίσει μόνο 1 χρόνο από τα παιδί, αν θeλει
α συμπληρώσει την 20eτία στο 2010 για να αποχωρήσει χφρίς όριο ηλικίας, όποτε

eeλilaeL Μπορεί όμφς να μην αναγνφρίσeι τον 1 χρόνο από το παιδί, οπότε δεν
θεμελιώνει συνταξιοδοτικό B(l(aia>Jttt το 2010 και να αναγνωρίσει τα έτη σπουδών.
Στην περίπτωση αυτή θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 και μπορεί να
αποχωρήσει σε λlκία 52 ετών.
β) Μητέρα _ παιδιών. 8IC tlDV οποίων το ένα ανήλικο, με 23 χρόνια υπηρεσίαξ τιιν

31·12·2010 μπορούσε • ριν να αναγνωρίσι:ι μeχρι 3 χρόνια θεμι:λιώνοντας
συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010 κω να αποχωρήσει σε ηλικία 50 ετών ,αν ήθελε.
Τώρα με το νέο νόμο μπορεί να αναγνωρίσει μόνο 2 χρόνια από το χρόνο παιδιών ,
ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 20ΙΟ αι να αποχωρήσει σε ηλο..;α
50 ετών.
Υπάρχει βeβαια η δυνατότητα να αναΥνωρίσι:ι μόνο 1 έτο; από το χρόνο παιδιών
συμπληρώνονταε; 24 χρόνια το 2010. οπότε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το
2011 και μπορεί να αναγνωρίσει ,αν θέλει, και τα έτη σπουδώ .


