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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 
 

Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα συναδέλφων, που αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κλπ, 
κατόπιν επικοινωνίας του ΔΣ με διαφόρους εργατολόγους ενημερωθήκαμε για τα παρακάτω: 

 
Συνταξιοδοτικές διατάξεις των ΔΥ 
Για όσους θεμελίωσαν  δικαίωμα σύνταξης (25 έτη ασφαλισμένης εργασίας) μέχρι 31-12-2012 ή μπορούν να 

θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης  μέχρι 31-12-2012 με εξαγορά πλασματικών ετών,  δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα 
συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα με την ψήφιση του νέου Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α  12-11-2012). Για τα πρόσωπα αυτά 
θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του Ν.3865/2010 

Διευκρινίζουμε ότι η εξαγορά των πλασματικών ετών μπορεί να γίνει όποτε θέλει ο υπάλληλος ακόμη και 
κατά τη συνταξιοδότηση. Επομένως δε δικαιολογείται καμία βιασύνη ή αναστάτωση. Οι συνάδελφοι έχουν όλο το 
χρόνο να διερευνήσουν & ν’ αποφασίσουν αν χρειάζεται να εξαγοράσουν πλασματικά έτη, πόσα θα είναι αυτά & πότε 
θα καταθέσουν την αίτηση εξαγοράς στο ΓΛΚ, με τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά. Συνεπώς απόψεις που 
διατυπώνονται καθημερινά  από κάποιους κατάθεσης αίτησης για θεμελίωση μέχρι 31-12-2012 είναι αβάσιμες.  

Συνιστάται μόνο για οικονομικούς λόγους, η αίτηση να υποβληθεί μέχρι 31-12-2015, διότι ο υπολογισμός της 
εξαγοράς των πλασματικών ετών θα γίνει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-
2011. Αν η αίτηση για εξαγορά υποβληθεί από 1-1-2016 και μετά, ο υπολογισμός της εξαγοράς θα γίνει με βάση τις 
συντάξιμες αποδοχές του νέου μισθολογίου και θα στοιχίσει ακριβότερα, αφού οι βασικοί μισθοί του νέου μισθολογίου 
είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με το παλιό μισθολόγιο. 

Όσοι έχουν κάνει αίτηση για εξαγορά είτε στρατιωτικής θητείας είτε πλασματικών χρόνων (παιδιών-σπουδών) και δεν 
έλθει η πράξη αναγνώρισης μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης (ακόμη δεν έχουν εξεταστεί οι αιτήσεις του 2010), 
θα πρέπει να δηλώνουν στα δικαιολογητικά της συνταξιοδότησης ότι έχει υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση 
πλασματικών χρόνων  και να αναφέρουν και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εξαγοράς για να συνεξεταστεί με τα 
άλλα δικαιολογητικά της συνταξιοδότησης. 

Επίσης δε χρειάζεται καμία κατάθεση αίτησης - δήλωσης στο Γενικό Λογιστήριο, που να δηλώνουν ότι θεμελίωσαν 
δικαίωμα. 

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι σχετικά ερωτήματα μπορούν να διατυπώνονται με τη γνωστή φόρμα που σας 
έχουμε στείλει & στο mail: olme.syntax@gmail.com  

 
Μισθολογικές διατάξεις των ΔΥ 
Καταργούνται από 1-1-2013 τα επιδόματα  Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας όλων των δημοσίων υπαλλήλων. 
Αναστέλλεται μέχρι 31-12-2016, η χορήγηση των κινήτρων επίτευξης στόχων και επίτευξης δημοσιονομικών στόχων 

στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων υπαλλήλων των ΝΠΔΔ που μισθοδοτούνται με τις διατάξεις 
του νέου μισθολογίου (ν. 4024/2011). 

Διευκρίνιση: Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων που αναφέρει ο νέος 
ασφαλιστικός νόμος, διευκρινίζουμε ότι η περικοπή αυτή δεν αφορά τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγούνται στους 
δημόσιους υπαλλήλους σύμφωνα  με το ν.4024/2011, τα οποία  θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται χωρίς να 
επέρχεται καμία μεταβολή στον τρόπο χορήγησης αλλά αναφέρεται στα επιδόματα των 3τέκνων, πολυτέκνων  που 
χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας. 
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