
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:  Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού – Αναγνώριση Πλασματικών Ετών –    
              Αναγνώριση Τριετίας Ν.3865/2010 
 

Αφορά όλους τους Στρατιωτικούς , Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και 
Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και εφεξής. 
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 της παραγράφου 4 του Ν.3865/2010, ο 
συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της 
προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, 
προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα σαράντα (40) έτη συντάξιμης 
υπηρεσίας.  

 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 59 του Π.Δ.169/2007, 

επιβάλλεται κατόπιν εξαγοράς κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη ποσοστού 
6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους.   
 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.4387/2016, από 01-
01-2017 ορίζεται σε ποσοστό 20% το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου 
Σύνταξης υπέρ e-ΕΦΚΑ το οποίο κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του 
ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου.  

 
Για όσους υπαλλήλους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31-12-2016, ίσχυσαν 

μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2017 έως 31-12-2019 (ποσοστό εισφοράς εργοδότη για το έτος 
2017:3,33%, για το έτος 2018:6,67% και για το έτος 2019:10%). Το έτος 2020 το 
ποσοστό ανήλθε πλέον σε 13,33%.  

 
Συνεπώς από το έτος 2020 με το άρθρο 38 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85), 

η αναγνώριση της πλασματικής 3ετίας έχει ορισθεί σε 20%, επί των 
συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου (ποσό 10-15 χιλιάδες ευρώ).  

 
Μέχρι την 31-12-2016 δεν ενημέρωσε η Υπηρεσία τα στελέχη και δεν 

τους δίδονταν η δυνατότητα από το Νόμο να υποβάλλουν αναφορά και να 
κατοχυρώσουν ή να αποπληρώσουν ως εν ενεργεία την εισφορά σε ποσοστό 
6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
Στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, 
διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον 
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των 
δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την 
εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’, Εθνική 
Σύνταξη Ομογενών, και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την παρακάτω διάταξη επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται 
οι Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί που κατατάχθηκαν από 01-
07-1990 έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-
2015 και εφεξής. 

 
Β.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 
Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85) 

προστίθεται διατύπωση ως εξής: 
 

«Για την αναγνώριση του λογιζομένου στο διπλάσιο ως χρόνου συντάξιμης 
υπηρεσίας της πλασματικής τριετίας του Ν.3865/2010 (της παραγράφου 3 του 
άρθρου 20 και της παραγράφου 4 του άρθρου 22) καθορίζεται η καταβολή εισφορών 
επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης.  
 
Η αίτηση δύναται να υποβληθεί κατ΄ εξαίρεση των λοιπών διατάξεων έως την 31-
07-2022, με την κατανομή των εισφορών κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου 
και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου προκειμένου να κατοχυρωθούν και να 
αποπληρωθούν (εφάπαξ ή με δόσεις) οι εισφορές είτε από μισθοδοτούμενους (εν 
ενεργεία) είτε από συνταξιοδοτούμενους ή μη (εν αποστρατεία) και αφορά σε 
επιλεγμένα χρονικά διαστήματα του αιτούντος». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


