
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Συχνές ερωτήσεις για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου 

 

1. Αρκεί μόνο η κατάθεση αίτησης εξαγοράς μέχρι 31/12 για να κλειδώσεις την 

"χαμηλή" τιμή ή πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλαδή η εξόφληση;  

Η υποβολή της αιτήσεως είναι αρκετή, προκειμένου ο υπάλληλος να διασφαλίσει, 

ότι πλασματικός χρόνος, του οποίου ζητά την εξαγορά θα υπολογιστεί με βάση τις 

εισφορές, που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως.  

Ούτως ή άλλως τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, η αναγνώριση 

πλασματικού χρόνου καθυστερεί αρκετά, χωρίς βεβαίως να μπορεί κανείς να 

αποκλείσει την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών στο μέλλον.   

2. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την εξαγορά;  Π.χ. χρόνια υπηρεσίας ή π.χ. μπορεί 

ένας υπάλληλος με 8 χρόνια να προχωρήσει σε εξαγορά;  

Αναφορικά με τον πλασματικό χρόνο του στρατού, δεν υπάρχει τέτοιος 

περιορισμός. Όσον αφορά στον πλασματικό χρόνο σπουδών, υφίσταται 

περιορισμός, ότι ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον 

ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών.  

Επομένως στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και 

ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας με ή χωρίς εξαγορά κατά περίπτωση. Για την 

υποβολή αιτήσεως εξαγοράς του πλασματικού χρόνου παιδιών απαιτείται η 

συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.  

Σε κάθε περίπτωση, ένας υπάλληλος με λίγα έτη υπηρεσίας, ακόμα και εάν μπορεί 

να προβεί σε εξαγορά πλασματικού χρόνου, πρέπει να συνυπολογίσει πολύ σοβαρά 

εάν μια τέτοια εξαγορά είναι προς όφελος του, αφού στην πραγματικότητα τα όρια 

ηλικίας συνταξιοδοτήσεως και τα έτη εργασίας, που απαιτούνται βαίνουν διαρκώς 

αυξανόμενα.  

3. Υπάλληλοι γονείς με ανήλικο ή τρίτεκνοι ή με ανάπηρο τέκνο όταν προβούν σε 

εξαγορά αποκτούν δικαιώματα συνταξιοδοτικά, που έπαψαν  το 2010 και το 2011 

με τους αντίστοιχους νόμους;  

Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου στρατού και παιδιών επιφέρει την θεμελίωση 

του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2010. Τούτο πρακτικά 



συνεπάγεται, ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται κατ' αρχήν να αποχωρήσει με τα όρια 

ηλικίας, που ετίθεντο κατά τον χρόνο εκείνο.  

Βέβαια, στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή, αφού εάν ένας πατέρας ανηλίκου 

θεμελιώσει δικαίωμα μέσω αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στρατού ή παιδιών 

εντός του 2010, χάνει ουσιαστικά το πλεονέκτημα της πρόωρης συνταξιοδοτήσεως, 

που αναγνωρίστηκε το έτος 2011.  

Μετά την θέσπιση του ν. 4336/2015 τίθεται πρόσθετη προϋπόθεση για την 

διατήρηση των πρόωρων περιπτώσεων συνταξιοδοτήσεως, να συνέτρεχε κατά τον 

χρόνο δημοσίευσης του εν λόγω νόμου (18-8-2015) και το απαιτούμενο όριο 

ηλικίας συνταξιοδοτήσεως, πράγμα, που μεταβάλει τα δεδομένα για πολλές 

κατηγορίες ασφαλισμένων. 

4. Η λογική που ως τώρα επικρατούσε, ότι δηλαδή προβαίνουμε σε εξαγορά μόνο 

όταν είμαστε στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης παύει να ισχύει λόγω κόστους 

εξαγοράς;  

Η μεταβολή στο κόστος εξαγοράς είναι σίγουρα ένα ισχυρό κίνητρο για την 

υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, όπως έχουμε ήδη 

εξηγήσει, δεδομένου του γεγονότος, ότι ο νόμος 4387/2016 εξεδόθη στις 12-5-2016 

και συνεπεία αυτού ισχύει από το χρονικό αυτό σημείο, είναι αμφίβολο εάν τελικώς 

τα ισχύσει το χαμηλότερο κόστος εξαγοράς, για όσους υποβάλλουν αίτηση μετά την 

ημερομηνία αυτή.  

Συνεπεία αυτού, ο βασικός κανόνας για την εξαγορά πλασματικού χρόνου 

"αγοράζω μόνο, ότι χρειάζομαι", δεν έχει μεταβληθεί κατ' ελάχιστο. 

5. Η αποπληρωμή γίνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% είτε με όσες δόσεις όσες 

και οι μήνες εξαγοράς.  

Από πότε αρχίζει η καταβολή των χρημάτων στη δεύτερη περίπτωση;  

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής αποπληρωμής ταυτόχρονα με την καταβολή της 

σύνταξης;  

Για να υπάρχει μια σωστή εικόνα της κατάστασης θα πρέπει να εξηγηθεί λίγο η 

πρακτική, που μέχρι σήμερα ακολουθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.  

Λόγω μεγάλου όγκου εργασίας μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική 

καθυστέρηση στην έκδοση πράξεων αναγνωρίσεως, με αποτέλεσμα η αναγνώριση 



να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξεως, οπότε 

και στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση γίνεται επί της συντάξεως.  

Κανείς βεβαίως, δεν μπορεί να είναι σίγουρος, ότι η τακτική αυτή δεν θα 

μεταβληθεί οδηγώντας σε έκδοση πράξεων αναγνώρισης πλασματικού χρόνου σε 

σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την έναρξη καταβολής των δόσεων από 

τον επόμενο κιόλας μήνα. 

6. Πως υπολογίζετε το κόστος εξαγοράς;  

Το ποσοστό υπολογίζεται επί των συνολικών μικτών αποδοχών ή επί των 

καθαρών;  Πόσο το κόστος εξαγοράς ανά μήνα για στρατό, για τέκνα, για 

σπουδές;  

Μέχρι τον ν.4387/2016 το κόστος εξαγοράς ανέρχονταν σε 6,67% Χ μισθό Χ μήνες 

εξαγοράς.  

Με τον νέο σύστημα δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί εάν ο υπάλληλος θα κληθεί να 

πληρώσει το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς, ήτοι 20% ή μόνο το μέρος, που 

αφορά στην εισφορά εργαζομένου, ήτοι 6,67 % αλλά και το μέρος της εισφοράς του 

εργοδότη, ήτοι 13,33 %. 

7. Εξακολουθεί να ισχύει η αναγνώριση ανεργίας έως 1 χρόνο ανάμεσα σε χρόνια 

εργασίας χωρίς κόστος;   

και αν ναι είναι για συμπλήρωση ετών ή μόνο για προσαύξηση του ποσού 

συνταξιοδότησης;  

Η δυνατότητα αυτή στην περίπτωση των δημόσιων υπαλλήλων είναι ουσιαστικά 

μηδενική, καθώς δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως κενό ασφάλισης, το διάστημα 

μεταξύ ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (πχ ΙΚΑ) και στο Δημόσιο. 

 Σύμφωνα με οδηγίες, που έχουν δοθεί, τα κενά ασφάλισης αφορούν στον ίδιο 

ασφαλιστικό φορέα και όχι σε κενά μεταξύ δύο ή περισσότερων ασφαλιστικών 

φορέων. 

8. Ποια η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας υπάλληλος ώστε να 

εξαγοράσει χρόνια;  

Η αίτηση απευθύνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υποβάλλεται μαζί με τα 

συνημμένα έγγραφα, που απαιτούνται για κάθε μια εξ αυτών και φέρει 

συγκεκριμένη μορφή, που έχει δοθεί από το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο. 



9. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης 

δεν συμπεριλαμβάνονται στις γενικές διατάξεις συνταξιοδότησης που ισχύει για 

τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.  

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις συνταξιοδοτείται συνάδελφος, που έχει 

συμπληρώσει 37 συντάξιμα έτη ή το 60ο έτος της ηλικίας του.   

[α] Τα χρόνια, που μπορούν να εξαγοραστούν αθροίζονται στα λοιπά συντάξιμα 

χρόνια, ώστε να φτάσουμε στα 37; 

 πχ συνάδελφος που το 2020 συμπληρώνει 20χρονια πραγματικής εργασίας (για να 

πάρει και τα τρία πλασματικά) + 3 πλασματικά + 4 ΤΕΒΕ + 3 ΙΚΑ + 7 εξαγοράσιμα 

σύνολο 37 συντάξιμα.  

 Βγαίνει με 30/37 και τα 7 τα παίρνει από όταν πιάσει τα όρια του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ 

αντίστοιχα; 

Η απάντηση στο ερώτημα είναι θετική.  

[β] Μετά την ενοποίηση των ταμείων εξακολουθεί να πρέπει να περιμένει τα όρια 

του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ;  

Κανείς δεν γνωρίζει από σήμερα την λεπτομέρεια αυτή, καθώς ο νόμος 

Κατρούγκαλου, χρειάζεται πολλές ακόμα διευκρινήσεις, που αναμένεται να δοθούν 

είτε με διατάξεις νόμου, είτε με ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 

 

 

Παραμένω στην διάθεση σας 

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα 

Δικηγόρος 

 


