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ΘΕΜΑ: «Ο πλασματικός χρόνος του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, για παιδιά
που γεννήθηκαν μετά την 1/1/2000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για προσαύξηση μειωμένης σύνταξης για τις περιπτώσεις που το
δικαίωμα θεμελιώνεται μέχρι την 31/12/2010.»
Σχετ:

α) Το με αρ. πρωτ. Σ40/34/20.4.2010 και
β) Το με αρ. πρωτ. Σ40/56/8.4.2011 Γενικά Έγγραφα.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθ. 4 του ν. 3029/2002,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθ. 141 του ν.
3655/2008, οι οποίες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 39 του ν. 3996/2011
εξακολουθούν και εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν
δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και
31/12/2010, παρέχεται η δυνατότητα στις μητέρες ασφαλισμένες σε φορείς κύριας
ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ),
καθώς και στους πατέρες ασφαλισμένους εφόσον το σχετικό δικαίωμα δεν ασκηθεί από
τις μητέρες ασφαλισμένες, να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο για παιδιά που έχουν
γεννηθεί από 01/01/2000 και μετά.
Με το ως άνω «α’» σχετικό Γενικό Έγγραφο σας παρείχαμε οδηγίες για την
αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφαλισμένων μητέρων για τέκνα που αποκτήθηκαν
από 1/1/2000 και εξής, επιφυλασσόμενοι για την παροχή οδηγιών στην περίπτωση που
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η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ζητείται για προσαύξηση του ποσού μειωμένης
σύνταξης.
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων – προς την οποία είχαμε
απευθύνει σχετικό ερώτημα – με το με αρ. πρωτ. Φ.80000/1324/89/12.3.2012
Έγγραφο μας γνώρισε ότι αυτός ο πλασματικός χρόνος σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 7 του άρθ. 4 του ν. 3029/2002, όπως αυτή ισχύει μετά την
αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, συνυπολογίζεται
είτε για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης για
θεμελίωση πλήρους σύνταξης
λόγω γήρατος, (με εξαίρεση βέβαια τις ρητά
αναφερόμενες περιπτώσεις του τετάρτου εδαφίου) είτε για την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης.
Σύμφωνα δε, με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ορίζεται ρητά ότι το
δικαίωμα αναγνώρισης του εν λόγω πλασματικού χρόνου, ασκείται κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης για λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.
Από το συνδυασμό, λοιπόν, των διατάξεων του ανωτέρω τρίτου και πέμπτου
εδαφίου προκύπτει ότι, ο αναγνωριζόμενος με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ.
141 του ν. 3655/2008 πλασματικός χρόνος για παιδιά, μπορεί να
συνυπολογιστεί είτε για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος είτε για την προσαύξηση του ποσού της πλήρους σύνταξης
λόγω γήρατος, όχι όμως για τη θεμελίωση της μειωμένης σύνταξης ή την
προσαύξηση αυτής.
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