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Εξαγορά πλαςματικών ετών αςφάλιςησ 
  

Όςοι δθμόςιοι υπάλλθλοι ζχουν κάνει αίτθςθ εξαγοράσ πλαςματικών ετών μζχρι 31-12-2016, 
θ εξαγορά κα υπολογιςτεί με κόςτοσ 6,67% επί των ςυντάξιμων αποδοχών του αςφαλιςμζνου 
που είχε τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ (ςυντάξιμεσ αποδοχζσ = βαςικόσ μιςκόσ + 
επίδομα κζςθσ).   

Από 1-1-2017 οι ειςφορζσ καταβάλλονται από τον αςφαλιςμζνο και τον εργοδότη ωσ εξήσ: 
6,67%  αςφαλιςμζνοσ + 3,33%  εργοδότθσ = 10%  για το 2017 
6,67%  αςφαλιςμζνοσ + 6,67%  εργοδότθσ = 13,34%  για το 2018 
6,67%  αςφαλιςμζνοσ + 10%  εργοδότθσ = 16,67%  για το 2019 
6,67%  αςφαλιςμζνοσ + 13,33%  εργοδότθσ = 20%  για το 2020 

Επομζνωσ, όςοι κζλουν να κάνουν αίτθςθ για εξαγορά πλαςματικών ετών πρζπει να 
υποβάλλουν τθν αίτθςθ μζχρι 31-12-2019 για να υπολογιςτεί θ ειςφορά με ποςοςτό 16,67%. Αν 
κάνουν τθν αίτθςθ από 1-1-2020 θ εξαγορά κα υπολογιςτεί με ποςοςτό 20%.  

Η εξαγορά με αυτά τα ποςοςτά 16,67% και 20% είναι αςφμφορθ και πρζπει να γίνεται μόνο 
για τη θεμελίωςη του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιώματοσ και όχι για προςαφξθςθ τθσ ςφνταξθσ. 

Το κόςτοσ εξαγοράσ είναι, πλζον, μεγάλο και δεν ζχει καμία ςχζςθ με το κόςτοσ εξαγοράσ 
όςων υπζβαλαν τθν αίτθςθ μζχρι και 31-12-2016. Για αυτοφσ που υπζβαλαν τθν αίτθςθ μζχρι 31-
12-2016 το ποςοςτό τθσ ειςφοράσ ιταν 6,67% ςτισ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ που είχαν με το παλιό 
μιςκολόγιο, ενώ για όςουσ υποβάλλουν τθν αίτθςθ μζχρι 31-12-2019 κα είναι 16,67% ςτισ 
ςθμερινζσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ. Από 1-1-2020 θ εξαγορά κα κοςτίηει 20% και είναι τριπλάςια ςε 
ςχζςθ με το 2016. 

Οι πιο ςυνηθιςμζνεσ περιπτώςεισ αναγνώριςησ πλαςματικών ετών είναι: 
α) Χρόνοσ ςτρατιωτικισ κθτείασ. 
β) Πλαςματικόσ χρόνοσ τζκνων μζχρι 5 χρόνια. 
γ) Χρόνοσ ςπουδών για τθν απόκτθςθ ενόσ μόνο πτυχίου ανώτερθσ ι ανώτατθσ ςχολισ τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 
δ) Χρόνοσ γονικισ άδειασ ανατροφισ. 
ε) Χρόνοσ εκπαιδευτικισ άδειασ. 
Η αίτθςθ πρζπει να υποβλθκεί ςτο Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ (Κάνιγγοσ 29, Ακινα) και να 
κρατθκεί ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ. 
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