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Προς τον 
Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο 

Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης 

Ενταύθα 
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ΘΕΜΑ : Επανυπολογισμός Κύριων Συντάξεων και η Αντιμετώπιση των 
Αναγνωρισμένων και Εξαγορασμένων Πλασματικών Χρόνων 
Ασφάλισης, [Σπουδών, Στρατού κλπ]. 

 
Σχετ. : 1) Νόμος 4387/2016, άρθρα 14,15,30,33 και 34. 
            2) Νόμος 4445/2016, άρθρο 24. 

            3) Κ.Υ.Α. 26083/887/7.6.2016. 
            4) Υ.Α. 60258/141/23.12.2016. 

 
Κύριε Υπουργέ, 

 

1. Έχοντας υπόψη ότι ο Νόμος 4387/2016 αναγνωρίζει τόσο τη 
συμβολή των εξαγορασμένων πλασματικών χρόνων ασφάλισης, [όπως 

στρατού, σπουδών κλπ.], στη διαμόρφωση του συνολικού χρόνου 
ασφάλισης, για τον προσδιορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, όσο 
και την καταβολή, από μέρους του ασφαλισμένου, του συνόλου των 

εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης, υπολογιζόμενων επί του συνόλου των εισφοροδοτικών του 
αποδοχών, για κάθε μήνα εξαγοράς, διαπιστώνουμε ότι, στις ως άνω 

Υπουργικές Αποφάσεις, ΔΕΝ γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον 
οποίο οι χρόνοι αυτοί θα λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό της 

επανυπολογιζόμενης Κύριας Σύνταξης. 
 

2. Στις περιπτώσεις δε, [όπως εκείνη του πρώην Ταμείου Συντάξεων 

Προσωπικού ΑΤΕ], στις οποίες οι συνολικές εισφορές ήταν κατά 
πολύ μεγαλύτερες των, στην ίδια χρονική περίοδο, 

αντιστοίχων εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΔΕΝ διευκρινίζεται ΕΑΝ οι 
επιπλέον αυτές εισφορές, κατ’ άρθρο 30 του Νόμου 4387/2016, 
όπως ισχύει, θα ληφθούν υπόψη κατά την ημέρα υποβολής της 

αίτησης ή κατά την, εν πολλοίς, μεταγενέστερη ημέρα 
αναγνώρισης, από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα, του πλασματικού 

χρόνου του αιτούντος και καθορισμού του κόστους εξαγοράς του. 
 

Αυτό είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί διότι το πραγματικό ύψος των 

καταβλητέων εισφορών είναι εκείνο της απόφασης αναγνώρισης και 
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εξαγοράς, και όχι εκείνο που μπορεί να ισχύει κατά τον 
προγενέστερο χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. 

 
3. Επειδή, μεγάλος αριθμός μελών του Συλλόγου μας έχει ήδη προβεί 

σε εξαγορές πλασματικών χρόνων στρατού, σπουδών κλπ. και 
μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών, σε πλείονες του ενός χρόνους, 

παρακαλούμε 

να δοθούν άμεσα οι αναγκαίες διευκρινήσεις, ώστε να είναι ΣΩΣΤΟΣ 
και ο υπολογισμός του συντελεστή του άρθρου 30 του Νόμου 
4387/2016,  λόγω της επιπλέον εισφοράς της εξαγοράς έναντι 

εκείνης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 

 
Με Εκτίμηση 
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