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ΘΕΜΑ: ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 
  

Μετά την α) 21-12-2015 οδηγία Α.Π.Φ80000/οικ.59824/1962 του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα :  

 « Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 (Συνταξιοδοτικές διατάξεις –Κύρωση 

του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 

ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης ), που αφορούν στην αύξηση των 

ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 

2, παρ.1 του ν.3029/2002 » , και προκειμένου όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να υποβάλουν 

σχετική αίτηση , σας διαβιβάζουμε  για διευκόλυνση σας :  

Α) Αίτηση εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας (Έντυπο    Σ19 Α)     

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  (Έντυπο    Σ19 Β) 

(Επισκεφτείτε το Site www.aopete.gr/Σύνδεσμος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Τ.ΤΣΠ-ΕΤΕ /Αιτήσεις Έντυπα) 

Γ) Παράδειγμα 1 & 2  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ) 
 

1. Ασφαλισμένος στο τ. Τ.Σ.Π. ΕΤΕ πριν το 1983 ο οποίος το 2015 είναι 56 ετών και έχει 33 

έτη ασφάλισης → θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από 

την ηλικία του με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισμό των νέων 

προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του:  

 

Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη 

συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 –οπότε 

και συμπληρώνει το χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραμμή ηλικίας 58 του πίνακα 1).  

 

Εναλλακτικά, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου να 

θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία: 

 

• αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης 

το 2016 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της 

ηλικίας του, ενώ 

  

• αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης 

το 2015 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 

μηνών. 

 

 

2. Ασφαλισμένος στο τ. Τ.Σ.Π. ΕΤΕ πριν το 1983 ο οποίος την 31/12/2015 είναι 58 ετών και 

έχει 33 έτη ασφάλισης → θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), 

ανεξάρτητα από την ηλικία του με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισμό των 

νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του:  

 

Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη 

συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών -το 2017- (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 

2017 –οπότε και συμπληρώνει το χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραμμή ηλικίας 58 του 

πίνακα 1).  

 

Εναλλακτικά, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου να 

θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία:  

 

• αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συμπληρώνει 35   

  έτη ασφάλισης το 2016 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη   

  συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του (το 2016), ενώ 

 

• αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συμπληρώνει 35   

  έτη ασφάλισης το 2015 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη  

  συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 μηνών (το 2016). 
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