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εν λόγω ασφαλισμένοι που θα υποβά-
λουν σήμερα αίτηση εξαγοράς πλασμα-
τικών ετών θα λάβουν πράξη καταλογι-
σμού οφειλής σε έξι μήνες και το ποσό 
θα πρέπει να το αποπληρώσουν εφά-
παξ ή σε δόσεις. 

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επι-
σημαίνουν ότι «οι εν λόγω ασφαλισμέ-
νοι του ιδιωτικού τομέα δεν χρειάζεται να 
σπεύσουν τώρα εξαιτίας της ανησυχίας 
τους να πληρώσουν ποσά -μεγαλύτερα 
ή μικρότερα- για να εξαγοράσουν πλα-
σματικά έτη δέκα χρόνια προτού βγουν 
στη σύνταξη. Το καλύτερο είναι να υπο-
λογίσουν με προσοχή, το τελευταίο έτος 
πριν από τη συνταξιοδότησή τους, πό-
σα χρόνια έχουν πραγματικά ανάγκη να 
εξαγοράσουν».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπολογισμός των 
πλασματικών ετών και ο καταλογισμός 
οφειλής μπορούν να ανατεθούν και σε 
ιδιώτες, δικηγόρους ή φοροτεχνικούς, 
οι οποίοι στη συνέχεια θα αμείβονται 
από τον ΕΦΚΑ.

Κόστος
Το κόστος της εξαγοράς κυμαίνεται κα-
τά περίπτωση. Στο Δημόσιο μπορούν να 
εξαγοραστούν επτά πλασματικά έτη από 
Στρατό, σπουδές κ.ά. και επιπλέον μέχρι 
πέντε έτη λόγω τέκνων (για τρία παιδιά), 
ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνολικά ανα-
γνωρίζονται μέχρι επτά πλασματικά έτη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ειδικό σε 
θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Διονύ-
ση Ρίζο: «Η εξαγορά πλασματικών ετών 
σε χαμηλό κόστος επηρεάζει τη σύντα-
ξη ανάλογα με τα συνολικά έτη ασφάλι-
σης, αλλά και τις αποδοχές του ασφαλι-
σμένου. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχω-
ριστή και δεν υφίσταται ενιαίος κανό-
νας. Ο ισχυρισμός που έχει διατυπωθεί 
ότι δήθεν η εξαγορά πλασματικών ετών 
με χαμηλό κόστος οδηγεί σε χαμηλή σύ-
νταξη είναι ανεδαφικός και λάθος. Προ-
σοχή χρειάζεται για τους ασφαλισμένους 
του ιδιωτικού τομέα, αφού η χρήση των 
πλασματικών πρέπει να συνδυάζει θεμε-
λίωση και προσαύξηση της σύνταξης. Η 
αναγνώριση δεν μπορεί να γίνει μόνο 
για προσαύξηση της σύνταξης και στην 
περίπτωση αυτή, δηλαδή αν δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για θεμελίω-
ση, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί 
για αναγνώριση πλασματικών χάνονται 
και δεν επιστρέφονται». Χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα: 

1Δημόσιος υπάλληλος Π.Ε., τρίτε-
κνος, έχει κάνει αίτηση εξαγοράς πέ-

ντε πλασματικών ετών το 2016 και μπο-
ρεί να συνταξιοδοτηθεί σήμερα που έχει 
συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Συμφέ-
ρει να εξαγοράσει τα πέντε πλασματικά 
έτη ή θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη; 
Οι συντάξιμες αποδοχές του χωρίς εξα-
γορές είναι 1.650 ευρώ. Με εξαγορά πέ-
ντε ετών με κόστος 109 ευρώ/μήνα, οι 
συντάξιμες αποδοχές του θα είναι όντως 
χαμηλότερες και συγκεκριμένα 1.419 ευ-
ρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης όμως 
θα είναι πλέον 50,01%. Ετσι, ο συγκεκρι-
μένος ασφαλισμένος με την εξαγορά θα 
λάβει σύνταξη 1.094,03 ευρώ. Χωρίς εξα-
γορά θα ελάμβανε 1.001,1 ευρώ. Η δι-
αφορά είναι 94 ευρώ προσαύξηση στη 

σύνταξη για μια δαπάνη 6.540 ευρώ συνο-
λικά, για την απόσβεση της οποίας απαιτού-
νται τέσσερα έτη.

2 Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμέ-
νος στην τέταρτη ασφαλιστική κατηγο-

ρία, θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης 
το 2022 και σκέφτεται να κατέβει στην πρώ-
τη ασφαλιστική κατηγορία για την εξαγο-
ρά επτά πλασματικών ετών και τη συμπλή-
ρωση των 40 ετών ασφάλισης. Συμφέρει 
να εξαγοράσει τα πλασματικά έτη στην 4η 
ασφαλιστική κατηγορία ή, αν τα εξαγοράσει 
στην πρώτη, θα πάρει χαμηλότερη σύνταξη; 
Οι συντάξιμες αποδοχές του συγκεκριμένου 
ασφαλισμένου χωρίς εξαγορές είναι 1.240 ευ-
ρώ. Με εξαγορά πέντε ετών με κόστος 155 ευ-
ρώ/μήνα, οι συντάξιμες αποδοχές του θα είναι 
όντως χαμηλότερες και συγκεκριμένα 1.143,1 
ευρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης όμως θα 
είναι πλέον 50,01%. Ετσι, ο συγκεκριμένος 
ασφαλισμένος με την εξαγορά θα λάβει σύντα-
ξη 955,67 ευρώ, με το συνολικό κόστος να εί-
ναι 9.300 ευρώ. Με εξαγορά πέντε ετών στην 
τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία με κόστος 297 
ευρώ/μήνα, οι συντάξιμες αποδοχές του θα εί-
ναι υψηλότερες και συγκεκριμένα 1.291,4 ευ-
ρώ. Ο συντελεστής αναπλήρωσης και σε αυτή 
την περίπτωση θα είναι 50,01%. Ετσι, ο συγκε-
κριμένος ασφαλισμένος με την εξαγορά στην 
τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία θα λάβει σύ-
νταξη 1.029,64 ευρώ με το συνολικό κόστος να 
είναι 17.820 ευρώ. Βλέπουμε ότι, για 8.500 ευ-
ρώ περισσότερα, η προσαύξηση στη σύνταξη 

είναι μόνο 74 ευρώ, με την απόσβεση να γίνε-
ται σε 9+ έτη, κάτι που κάνει πιο συμφέρουσα 
επιλογή την εξαγορά σε χαμηλότερη ασφαλι-
στική κατηγορία.

Οι ασφαλισμένοι που θα αποφασίσουν να 
εξαγοράσουν πλασματικά έτη έχουν τις εξής 
επιλογές για την καταβολή των ποσών:

1 Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοι-
νοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, με 

έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Δεν δίνε-
ται έκπτωση για εξαγορά χρόνου μικρότερου 
του ενός έτους.

2  Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με 
τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζο-

νται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνω-
ρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβο-
λής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα 
προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

3 Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της 

σύνταξης, παρακρατείται το 25% αυτής, μέχρι 
να εξοφληθεί ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό.

Πότε δεν απαιτείται η καταβολή ποσού: η 
προσμέτρηση του χρόνου απουσίας από την 
εργασία λόγω κύησης και λοχείας, καθώς και 
των ημερών επιδότησης λόγω ασθένειας ή τα-
κτικής ανεργίας, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστι-
κά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιο-
ρισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Συ-
νεπώς, σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται 
η καταβολή οποιουδήποτε ποσού εκ μέρους 
του ασφαλισμένου.

ανάθεση
Ο υπολογισμός των 
πλασματικών ετών  
και ο καταλογισμός 
οφειλής μπορούν 
να ανατεθούν 
και σε ιδιώτες, 
δικηγόρους ή 
φοροτεχνικούς, 
οι οποίοι στη 
συνέχεια θα 
αμείβονται από  
τον ΕΦΚΑ

Οδηγός 
για σύνταξη 
έως και πέντε 
χρόνια νωρίτερα


