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Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΑ ΠΛΑΜΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ
( Ν.4002 ΦΕΚ 180/22-8-2011)

Με ην λ.4002/2011 πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 4-8-2011 θαη δεκνζηεύηεθε ζην ΦΕΚ
180/22-8-2011 ηξνπνπνηείηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 12 ηνπ λ.3865/2010 πνπ
αθνξά ηελ αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ παηδηώλ θαη αληηθαζίζηαηαη από ηελ
παξ.4α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4002/2011 σο εμήο:
« α. Γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο από 1-1-2011 αλαγλσξίδεηαη σο
ζπληάμηκνο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζε έλα
(1) έηνο γηα ην πξώην παηδί θαη ζε δύν (2) έηε γηα θάζε επόκελν παηδί θαη κέρξη ην
ηξίην.
Ο ρξόλνο απηόο ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζεκειίσζε, θαζώο θαη γηα ηελ
πξνζαύμεζε ηεο ζύληαμεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν ππάιιεινο λα έρεη ζπκπιεξώζεη
δεκαπενταετή πξαγκαηηθή δεκόζηα ππεξεζία.
β. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα όζνπο
ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ζπλππνινγηζκό θαη ηνπ αλαγλσξηδόκελνπ,
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ρξόλνπ κέρξη ηελ 31-12-2010.
Σηελ πεξίπησζε απηή ν ρξόλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη, κε ζπλππνινγηζκό θαη ηεο ινηπήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, ην
ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο θαηά πεξίπησζε».
Με ηε δηάηαμε απηή δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θάπνηνο ζπληάμηκν ρξόλν παηδηώλ
(κάιηζηα εθιείπεη ηειείσο ν όξνο πιαζκαηηθόο ρξόλνο παηδηώλ) πεξηζζόηεξν από
απηόλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαηά
πεξίπησζε, κέρξη 31-12-2010.
Παραδείγματα:
α) Μεηέξα ηξίηεθλε κε 19 ρξόληα ππεξεζίαο ηελ 31-12-2010, κπνξνύζε κε ηνλ
πξνεγνύκελν λόκν 3865/2010 λα αλαγλσξίζεη κέρξη 5 ρξόληα από ηνλ πιαζκαηηθό
ρξόλν παηδηώλ, ζεκειηώλνληαο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (20εηία) ηελ 31-12-2010 θαη
λα απνρσξήζεη ρσξίο όξην ειηθίαο, αλ ήζειε, κε 24 ρξόληα ππεξεζίαο (19+5).
Τώξα κε ην λέν λόκν κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κόλν 1 ρξόλν από ηα παηδί, αλ ζέιεη
λα ζπκπιεξώζεη ηελ 20εηία ζην 2010 γηα λα απνρσξήζεη ρσξίο όξην ειηθίαο, όπνηε
ζειήζεη. Μπνξεί όκσο λα κελ αλαγλσξίζεη ηνλ 1 ρξόλν από ην παηδί, νπόηε δελ
ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ην 2010 θαη λα αλαγλσξίζεη ηα έηε ζπνπδώλ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ην 2011 θαη κπνξεί λα
απνρσξήζεη ζε ειηθία 52 εηώλ.
β) Μεηέξα 2 παηδηώλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα αλήιηθν, κε 23 ρξόληα ππεξεζίαο ηελ
31-12-2010 κπνξνύζε πξηλ λα αλαγλσξίζεη κέρξη 3 ρξόληα ζεκειηώλνληαο
ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ην 2010 θαη λα απνρσξήζεη ζε ειηθία 50 εηώλ ,αλ ήζειε.
Τώξα κε ην λέν λόκν κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κόλν 2 ρξόληα από ην ρξόλν παηδηώλ ,
ώζηε λα ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ην 2010 θαη λα απνρσξήζεη ζε ειηθία
50 εηώλ.
Υπάξρεη βέβαηα ε δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίζεη κόλν 1 έηνο από ην ρξόλν παηδηώλ
ζπκπιεξώλνληαο 24 ρξόληα ην 2010, νπόηε ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ην
2011 θαη κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ,αλ ζέιεη, θαη ηα έηε ζπνπδώλ.

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα όζνπο ππαιιήινπο
έρνπλ αζθαιηζηεί γηα πξώηε θνξά από 1-1-93 θαη κεηά.
Ο λόκνο πξνβιέπεη όηη δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί κε βάζε ηηο
αληηθαζηζηώκελεο δηαηάμεηο, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ απηνύ, παξακέλνπλ
ηζρπξά. Όκσο από ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ
ρξόλνπ παηδηώλ κέρξη ηελ 22-8-2011 ,εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ, θακία
αίηεζε ζρεδόλ δελ έρεη εμεηαζηεί (πιελ ειαρίζησλ πνπ εμήιζαλ ζηε ζύληαμε) θαη
επνκέλσο νη ππνβιεζείζεο αηηήζεηο γηα αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ παηδηώλ ζα
εμεηαζηνύλ κε ηα λέα δεδνκέλα ηνπ λ.4002/2011.
Δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνύλ θαηλνύξγηεο αηηήζεηο ,απιά ν ρξόλνο πνπ ζα
αλαγλσξηζηεί ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4002/2011.
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