
	

	

																																																																															Συλλόγους	Εκπαιδευτικών	Π.Ε.		
	

	

Θέμα:	 Παρατηρήσεις	 Νομικής	 Συμβούλου	 για	 την	 αναγνώριση	 πλασματικών	
ετών	ασφάλισης	στο	δημόσιο	

	 Σας	αποστέλλουμε	τις	παρατηρήσεις	της	Νομικής	Συμβούλου	της	Δ.Ο.Ε.	
σχετικά	με	το	θέμα	της	αναγνώρισης	των	πλασματικών	ετών	ασφάλισης	στο	
δημόσιο,	 τονίζοντας	 ότι	 απαιτείται	 ιδιαίτερη	 προσοχή	 στη	 χρήση	 αυτού	 του	
μέσου.	

Θέλουμε	να	τονίσουμε	ότι	πάνω	απ’	όλα	προέχει	ο	αγώνας	του	κλάδου	
μας	 και	 των	 εργαζομένων	 συνολικά	 για	 την	 ανατροπή	 της	 πολιτικής	 της	
επιβολής	 δυσμενέστατων	 ρυθμίσεων	 για	 το	 κορυφαίο	 ζήτημα	 του	
ασφαλιστικού.	

	

	

	

			Αρ.Πρωτ.	957																																																				Αθήνα	28/11/2016	

																																																																															Προς		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Στο τέλος του αρχείου θα βρείτε όλα τα έντυπα των αναγκαίων αιτήσεων.



	

1	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ		

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ	ΕΤΩΝ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΣΤΟ	ΔΗΜΟΣΙΟ	

	 	

	 Πολύς	θόρυβος	έχει	γίνει	τις	τελευταίες	ημέρες	αναφορικά	με	την	εξαγορά	

πλασματικού	 χρόνου,	 καθώς	 εικάζεται,	 ότι	 από	 1/1/2017	 το	 κόστος	 εξαγοράς	

πλασματικού	 χρόνου	 θα	 αυξηθεί,	 οδηγώντας	 σε	 πολλαπλή	 επιβάρυνση	 των	

ασφαλισμένων.	

	 Υπενθυμίζουμε,	ότι	ο	νόμος	4387/2016	 (νόμος	Κατρούγκαλου)	αύξησε	το	

συνολικό	 ποσό	 εισφοράς	 κύριας	 σύνταξης	 εργοδότη	 και	 εργαζόμενου	 σε	 20%,	 το	

οποίο	κατανέμεται	σε	ποσοστό	6,67%	στον	εργαζόμενο	και	13,33%	στον	εργοδότη	

(άρ.	38).		

	 Τα	κρίσιμα	σημεία	της	διατάξεως	αυτής	και	τελικώς	της	σπουδής	για	την	

υποβολή	αιτήσεων	εξαγοράς	πλασματικού	χρόνου	είναι	τα	εξής:	

	 [1]	Η	διάταξη	του	άρ.	38	του	ν.	4336/2016	ισχύει	από	την	δημοσίευση	του	

νόμου,	 ήτοι	από	 τις	 12/5/2016	με	αποτέλεσμα	 να	 γεννάται	 ζήτημα	 εάν	 τελικώς	η	

αύξηση	 των	 εισφορών	 και	 συνακόλουθα	 η	 αύξηση	 του	 κόστους	 της	 αναγνώρισης	

πλασματικού	χρόνου	θα	επέλθει	από	την	1/1/2017	(ήτοι	με	την	έναρξη	λειτουργίας	

του	 ΕΦΚΑ)	 ή	 από	 την	 13/5/2016	 (ήτοι	 την	 επόμενη	 ημέρα	 της	 δημοσίευσης	 του	

νόμου).	 Η	 πληροφόρηση,	 που	 έχουμε	 από	 το	 Γενικό	 Λογιστήριο	 του	 Κράτους	

επιμένει	 στην	 εφαρμογή	 της	 διατάξεως	 από	 1/1/2017,	 παρά	 το	 γεγονός	 ότι	 άλλα	

ασφαλιστικά	 ταμεία,	 επιμένουν	 στην	 αντίθετη	 ερμηνεία.	 Πρέπει,	 συνεπώς,	

υποβάλλοντας	 την	 σχετική	 αίτηση	 αναγνώρισης	 να	 έχει	 κανείς	 κατά	 νου,	 ότι	 δεν	

έχει	ακόμα	πλήρως	διευκρινισμένο,	εάν	η	αναγνώριση	του	πλασματικού	χρόνου	στο	

Δημόσιο	 θα	 υπολογιστεί	 με	 το	 νέο	 τρόπο	 από	 1/1/2017	 ή	 αναδρομικά	 από	

13/5/2016.		

	 [2]	 Σημειώνεται,	 επίσης,	 ότι	 δεν	 έχει	 ακόμα	 διευκρινιστεί	 με	 σχετική	

εγκύκλιο	 του	 Γενικού	 Λογιστηρίου	 του	 Κράτους,	 εάν	 το	 ποσό	 εξαγοράς,	 που	 θα	

απαιτηθεί	για	την	αναγνώριση	του	πλασματικού	χρόνου	θα	αναλογεί	στο	συνολικό	

κόστος	 των	 εισφορών	 (ήτοι	 20%)	 ή	 εάν	 θα	 περιορίζεται	 στην	 εισφορά	 του	

εργαζομένου	(άρα	6,67%).	Η	πληροφόρηση,	που	διαθέτουμε	προς	το	παρόν	είναι,	

ότι	 ο	 ασφαλισμένος	 θα	 κληθεί	 να	 καταβάλλει	 το	 σύνολο	 της	 εισφοράς	 για	 κάθε	

μήνα,	που	αναγνωρίζει.	
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	 [3]	 Πρέπει	 να	 διευκρινιστεί,	 επίσης,	 προς	 αποφυγή	 αιφνιδιασμών,	 ότι	

μέχρι	 σήμερα	 η	 διαδικασία	 αναγνώρισης	 πλασματικού	 χρόνου	 στο	 Δημόσιο	 ήταν	

εξαιρετικά	 αργή,	 λόγω	 αφενός	 του	 όγκου	 των	 εκκρεμών	 αιτήσεων	

συνταξιοδοτήσεως	και	αφετέρου	των	επάλληλων		αλλαγών	και	παρεμβάσεων	στην	

συνταξιοδοτική	 νομοθεσία,	 που	 έχρηζαν	 (και	 χρήζουν	 ακόμα)	 ερμηνείας.	 Τούτο,	

ωστόσο,	 δεν	 σημαίνει	 αυτονόητα,	 ότι	 η	 διαδικασία	αναγνώρισης	 θα	συνεχίσει	 να	

κινείται	 με	 τους	 ίδιους	 χρονικά	 ρυθμούς.	 Δεν	 μπορεί	 κανείς	 να	 αποκλείσει	 το	

ενδεχόμενο,	να	προχωρήσει	η	διαδικασία	αναγνωρίσεως	πλασματικών	χρόνων,	με	

την	έκδοση	των	σχετικών	πράξεων,	με	αποτέλεσμα	να	υποχρεωθούν	οι	υπάλληλοι,	

που	υπέβαλαν	αιτήσεις,	να	προβούν	σε	άμεση	καταβολή	των	οφειλόμενων	ποσών,	

σε	αντίθεση	από	ότι	συμβαίνει	σήμερα.		

	 [4]	 Η	 αναγνώριση	 πλασματικού	 χρόνου,	 	 όπως	 πολλές	 φορές	 έχουμε	

επιμείνει	 στο	 παρελθόν,	 αποτελεί	 κατά	 κανόνα	 ένα	 μέσο	 θεμελίωσης	 του	

συνταξιοδοτικού	 δικαιώματος,	 πράγμα	 που	 πλέον	 μετά	 τις	 διατάξεις	 του	 ν.	

4336/2015	έχει	νόημα	ιδιαιτέρως	στην	περίπτωση,	που	ο	υπάλληλος	θεμελιώνει	με	

την	 αναγνώριση	 του	 πλασματικού	 χρόνου,	 συνταξιοδοτικό	 δικαίωμα,	 μέσα	 στην	

μεταβατική	περίοδο	2010-2012	(αφού	από	την	1-1-2013	τα	όρια	ηλικίας	έχουν	ήδη	

ανέλθει	 στα	 62	 έτη	 με	 σαράντα	 χρόνια	 εργασίας	 και	 στα	 67	 έτη	 σε	 κάθε	 άλλη	

περίπτωση)	 και	 υπό	 την	αναγκαία	προϋπόθεση,	 ότι	 κατά	 την	ημέρα	δημοσίευσης	

του	ν.	4336/2015	(18-8-2015)	συνέτρεχε	και	η	ηλικιακή	προϋπόθεση	για	την	λήψη	

συντάξεως.		

	 Εάν	δεν	συντρέχουν	οι	εν	λόγω	προϋποθέσεις,	είναι	εξαιρετικά	αμφίβολο,	

εάν	η	αναγνώριση	πλασματικών	ετών	«αξίζει	τα	λεφτά	της»,	δεδομένης	μάλιστα	της	

διάρθρωσης	 των	 συντάξεων	 (βασική	 και	 αναλογική),	 που	 εισήγαγε	 ο	 νέος	 νόμος.	

Σημειωτέον,	 ότι	 η	 αναγνώριση	 χρόνου	 παιδιών	 και	 σπουδών	 αφορά	 μόνο	 τους	

ασφαλισμένους,	που	δεν	είχαν	θεμελιώσει	συνταξιοδοτικό	δικαίωμα	το	έτος	2010	

ενώ	 ειδικά	 ο	 πλασματικός	 χρόνος	 στρατού	 και	 παιδιών	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 στην	

θεμελίωση	 του	 συνταξιοδοτικού	 δικαιώματος	 πριν	 το	 έτος	 2010,	 πράγμα,	 που	

χρήζει	 ιδιαίτερης	 προσοχής.	 Ο	 χρόνος	 σπουδών	 από	 την	 άλλη	 πλευρά	 οδηγεί	 σε	

θεμελίωση	μετά	το	έτος	2011.		

	 Με	 τα	 δεδομένα	 αυτά	 αλλά	 και	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 το	 γεγονός,	 ότι	 ο	

νομοθέτης	 δεν	 έχει	 κανέναν	 ενδοιασμό	 (ακόμα	 και	 εάν	 κάτι	 τέτοιο	 θίγει	
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θεμελιωμένα	δικαιώματα)	να	αιφνιδιάσει	 τους	ασφαλισμένους	τροποποιώντας	τις	

ισχύουσες	 ρυθμίσεις,	 εμμένουμε	 στην	 πολλάκις	 εκφρασθείσα	 άποψη	 μας,	 ότι	 η	

αναγνώριση	πλασματικών	 χρόνων	θα	πρέπει	 να	αξιοποιείται	ως	 ένα	 έξυπνο	αλλά	

και	χρήσιμο	εργαλείο	θεμελίωσης,	 	που	δεν	υπακούει	σε	γενικεύσεις	αλλά	αφορά	

την	 κάθε	 συγκεκριμένη	 ασφαλιστική	 περίπτωση.	 Σε	 αντίθετη	 περίπτωση,	 τα	

αποτελέσματα	του	μπορεί	να	είναι	οικονομικά	εξαιρετικά	επώδυνα	και	τελικώς	να	

οδηγούν	στο	αντίθετο	από	το	επιθυμητό	αποτέλεσμα.	

	 Με	βάση	τις	σκέψεις	αυτές,	σας	επισυνάπτω	τις	απαιτούμενες	αιτήσεις	για	

την	αναγνώριση	εκάστου	πλασματικού	χρόνου	(σπουδών,	παιδιών	και	στρατού).	

	 Παραμένω	στην	διάθεση	σας.	

	 Με	εκτίμηση,	

	

	 Μαρία	Μαγδαληνή	Τσίπρα	

	 Δικηγόρος	

		

	



ΕΝΤ.- 20 σελ.1/2

            

ΕΝΤΥΠΟ – 20 POL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................
ΟΝΟΜΑ: ..............................................
ΟΝ. ΠΑΤΡ. ή ΣΥΖ.: ..............................
ΟΔΟΣ: .................................ΑΡ.: .........
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: ..................................
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ............................
ΤΗΛ/ΝΟ: ..............................................
ΣΤΟΙΧ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
.............................................................
Α.Φ.Μ. : ...............................................
Α.Μ.Κ.Α. …………………………………

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση πλασματικού
             χρόνου παιδιών.

Αθήνα ..............................................

Συνημμένα:

Π Ρ Ο Σ 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Μισθών
 και Συντάξεων
Διεύθυνση: ...........................................
Τμήμα: .................................................
Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116
101 10 ΑΘΗΝΑ

         Παρακαλώ όπως αναγνωρίσετε 
πλασματικό χρόνο ........................ (...) 
παιδιού/ών μου σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 12 του Νόμου 
3865/2010 όπως ισχύουν μετά τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του 
Ν. 4002/2011.

......   Αιτ.................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 
169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του 

Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).



ΕΝΤ.- 20 σελ.2/2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

Αίτηση (απλό έντυπο αίτησης το οποίο μπορείτε να πάρετε από το θυρωρείο 

της Υπηρεσίας μας και στο οποίο εκτός από τα στοιχεία σας θα αναφέρετε και το 

ΑΦΜ σας) συνοδευόμενη από:

α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι 

τυχόν προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα).

β) Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση 

άλλου ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από 

όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 

1/1/1983) ή Υπεύθυνη Δήλωση, σε περίπτωση που δεν έχει χρόνο ασφάλισης σε 

άλλο φορέα.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης).

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε:

- ότι τον χρόνο του οποίου ζητάτε την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποιήσατε ούτε

θα τον χρησιμοποιήσετε για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας 

ασφάλισης.

- τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις ή εφάπαξ).

στ) Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας.



ΕΝΤ.- 19 σελ.1/2

            

ΕΝΤΥΠΟ – 19 POL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΠΩΝΥΜΟ: .........................................
ΟΝΟΜΑ: ..............................................
ΟΝ. ΠΑΤΡ. ή ΣΥΖ.: ..............................
ΟΔΟΣ: .................................ΑΡ.: .........
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ: ..................................
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ............................
ΤΗΛ/ΝΟ: ..............................................
ΣΤΟΙΧ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
.............................................................
Α.Φ.Μ. : ...............................................
Α.Μ.Κ.Α. ………………………………...

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ετών σπουδών.

Αθήνα ..............................................

Συνημμένα:

Π Ρ Ο Σ 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Διεύθυνση Μισθών
 και Συντάξεων
Διεύθυνση: ...........................................
Τμήμα: ..................................................
Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116
101 10 ΑΘΗΝΑ

         Παρακαλώ όπως αναγνωρίσετε 
ως συντάξιμο χρόνο σπουδών μου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 17 του Νόμου 3865/2010.

Αιτ.................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του Π.Δ. 
169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του 

Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).



ΕΝΤ.- 19 σελ.2/2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι 

τυχόν προϋπηρεσίες (ακριβή χρονικά διαστήματα).

β) Βεβαίωση για τον χρόνο ασφάλισης που έχει τυχόν διανυθεί στην ασφάλιση 

άλλου ασφαλιστικού φορέα (το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από 

όσους έχουν προσληφθεί/διορισθεί για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 

1/1/1983) ή Υπεύθυνη Δήλωση, σε περίπτωση που δεν έχει χρόνο ασφάλισης σε 

άλλο φορέα.

γ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη 

λήψη του βασικού πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα 

(από................... έως……………..........)

δ) Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης).

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε:

- ότι τον χρόνο του οποίου ζητάτε την αναγνώριση δεν τον χρησιμοποιήσατε ούτε 

θα τον χρησιμοποιήσετε για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κύριας 

ασφάλισης.

- τον τρόπο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς (με δόσεις ή εφάπαξ).

στ) Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής σας ταυτότητας. 



ΕΝΤ.- 12 σελ. 1/2

            

ΕΝΤΥΠΟ – 12 POL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

               Α Ι Τ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ
Για αναγνώριση ως συντάξιμου ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
χρόνου στρατιωτικής θητείας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (α)

..............................................
Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116
101 10 ΑΘΗΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.  ΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................
2.  ΟΝΟΜΑ .......................................................................................................................................
3.  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..........................................  4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ.........................................
5.  ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ......................................................................................................................
6.  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ......................................................................................................................

(ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ - ΤΑΧ. ΚΩΔ. - ΠΟΛΗ ΄Η ΧΩΡΙΟ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ)
     ......................................................................................................................................................
     ......................................................................................................................................................
7.  ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ......................................................................................................
     ......................................................................................................................................................
8.  Α.Φ.Μ. : .....................................................................................................
9.  Α.Μ.Κ.Α. …………………………………………………………………………

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να μου 

αναγνωρίσετε το χρόνο της στρατιωτικής μου θητείας σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 17 και 20 του Ν. 2084/92.

Επισυνάπτω τα εξής δικαιολογητικά:
1.  Πιστοποιητικό του υπηρεσιακών μεταβολών .......................................
2.  Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (Τύπου Α΄) .......................
3.  Βεβαίωση αποδοχών ..........................................................................
4.  Υπεύθυνη Δήλωση (β) ........................................................................
5.  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ..................................................

Ημερομηνία: ...................................... 20.....
Ο/Η  ΑΙΤ....................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΑΡ.ΔΕΛΤ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-Τ.Κ.-ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ:
Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (άρθρα 22 παρ. 22 & 50 παρ. 7 του 

Π.Δ. 169/2007 όπως ισχύουν μετά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
1 του Ν. 4002/2011 ΦΕΚ 180/Α/2011).
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ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οδηγίες συμπλήρωσης:

(α) Η αίτηση υποβάλλεται από μεν τους δημοσίους υπαλλήλους στη Δ42-Δ/νση Κανονισμού 
Πολιτικών Συντάξεων, από δε τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ στη Δ43 - Δ/νση Κανονισμού 
Συντάξεων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ειδ. Κατηγοριών.

(β) Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο αιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε θα
χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. 
Επίσης δηλώνει αν επιθυμεί την εφ’ άπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
1. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν το έτος γέννησης και 

η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του. Επίσης θα αναγράφονται οι ημερομηνίες 
δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσης του, ορκωμοσίας και ανάληψης 
υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ακριβή χρονικά διαστήματα).

2. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου 
από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

3. Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά το μήνα υποβολής της αίτησης του στην 
Υπηρεσία μας, προκειμένου, βάσει αυτών, να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής 
εισφοράς του 6,67%. Σε περίπτωση επί συμβάσει υπαλλήλων να αναγράφεται ο κλάδος και 
το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν αν ήταν μόνιμος υπάλληλος. 

4. Απλή υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο 
για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού της εισφοράς. 

5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

(δικαιολογητικό Νο 1), το πιστοποιητικό τύπου (Α) (δικαιολογητικό Νο 2) και η βεβαίωση 
αποδοχών (δικαιολογητικό Νο 3) με βάση τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 αναζητούνται 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωση των 
πιο κάτω στοιχείων:
1.  Αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο: ..................................................................................................
2.  Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο αιτών: .....................................................................................

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Έφεση ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός 60 ημερών,(άρθρο 68 

και άρθρο 110 παρ. 16 του Ν.4055/2012).


