
πληάμεηο - Δεκόζηνη ππάιιεινη: 
Σειεπηαία επθαηξία γηα ηα πιαζκαηηθά 
έηε 
 
Σειεπηαία επθαηξία γηα θηελά πλαζµαηικά έηη έρνπλ ηώξα 50.000 δηµόζιοι 
ςπάλληλοι, πνπ µπνξνύλ λα εμαγνξάζνπλ µέρξη θαη 12 ρξόληα, ώζηε λα 
ζπληαμηνδνηεζνύλ πξηλ από ηα 67 έηε ηελ επόµελε 5εηία. 
 
 Η «έθπηωζε» ζην θόζηνο εμαγνξάο ιζσύει µέσπι 31/12/2019, θαζώο από ηελ 
1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2020 ηα πιαζµαηηθά αθξηβαίλνπλ θαηά 20% ζην πιαίζην 
ηεο µεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ηνπ λόµνπ Καηξνύγθαινπ. Οζνη θαηαζέζνπλ αίηεζε 
θέηνο µπνξνύλ λα θεξδίζνπλ από 400 έωο 1.200 επξώ γηα θάζε πιήξεο 
πιαζµαηηθό έηνο (12 µήλεο) πνπ αλαγλωξίδνπλ. 
 
Γηα ηηο αηηήζεηο εμαγνξάο πιαζµαηηθώλ εηώλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ µέρξη ηα 
ηέιε ∆εθεµβξίνπ ην θόζηνο εμαγνξάο ππνινγίδεηαη ζην 16,67% επί ηων 
ζςνηάξιµων αποδοσών ηος ςπαλλήλος ηον µήνα ςποβολήρ ηηρ 
εξαγοπάρ.  
 
Από 1/1/2020 ην θόζηνο επηβαξύλεηαη µε επηπιένλ 3,34 πνζνζηηαίεο µνλάδεο 
(δειαδή θαηά 20%), µε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ 20% ηωλ 
ζπληάμηµωλ απνδνρώλ ηνπ ππαιιήινπ αλά µήλα εμαγνξάο. 
 
Πξνζνρή, ε ελ ιόγω αιιαγή ζην θόζηνο δελ αθνξά ππαιιήινπο πνπ ήδε 
έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ηα πξνεγνύµελα έηε, θαζώο απηνί έρνπλ 
θαηνρπξώζεη ηελ εμαγνξά µε θόζηνο πνπ ίζρπε ηε ρξνληά ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο. 
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Οη επηθείµελεο αιιαγέο ζηα πνζνζηά αλαπιήξωζεο γηα όζνπο 
ζπληαμηνδνηνύληαη µε πεπιζζόηεπα από 30 έηη αζθάλιζηρ θαζηζηνύλ ηελ 
εμαγνξά πιαζµαηηθώλ εηώλ αθόµε πην ζπµθέξνπζα επηινγή, θαζώο όζν 
µεγαιύηεξν αζθαιηζηηθό βίν έρεη ν ππάιιεινο ηόζν µεγαιύηεξε αύμεζε ζα 
ιάβεη ζηελ πξνζδνθώµελε ζύληαμή ηνπ. «Από ηελ 1ε/1/2020, θαζώο 
ζπλερίδεηαη ε εθαξµνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 4387/2016 ζην ∆εµόζην, 
απμάλεηαη ην θόζηνο εμαγνξάο ηωλ πιαζµαηηθώλ εηώλ γηα ηνπο δεµνζίνπο 
ππαιιήινπο.  
 
Εηζη, όζνη επηζπµνύλ λα εμαγνξάζνπλ πιαζµαηηθά έηε µε ραµειόηεξν θόζηνο 
ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ζην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ 
Κξάηνπο µέρξη 31/12/2019» δειώλεη ν δηθεγόξνο ∆ηνλύζεο Ρίδνο, εηδηθόο ζε 
ζέµαηα θνηλωληθήο αζθάιηζεο. 
 

  



Η αύμεζε ηνπ θόζηνπο ηωλ πιαζµαηηθώλ εηώλ νθείιεηαη ζηε 
µεηαβαηηθή πεξίνδν αύμεζεο ηωλ αζθαιίζηξωλ πνπ πιεξώλεη ην 
∆εµόζην ωο εξγνδόηεο ζηνλ ΕΦΚΑ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Πξηλ 
από ηνλ νόµο Καηπούγκαλος ην ∆εµόζην δελ θαηέβαιιε 
«εξγνδνηηθέο» εηζθνξέο. 
 
 Μεηά ηε ζύζηαζε ηνπ ΕΦΚΑ ζεζπίζηεθε αζθάιηζηξν ηνπ ∆εµνζίνπ, 
ην νπνίν απμάλεηαη θιηµαθωηά από ην 2017 µέρξη θαη ην 2020 ώζηε 
λα νξηζηηθνπνηεζεί ζην 13,33%.  
 
Η ελ ιόγω εηζθνξά ζπµπαξαζύξεη θαη ην θόζηνο ηωλ πιαζµαηηθώλ, 
θαζώο ε εμαγνξά ππνινγίδεηαη µε βάζε ην ζπλνιηθό αζθάιηζηξν επί 
ηωλ ζπληάμηµωλ απνδνρώλ ηνπ ππαιιήινπ αλά µήλα εμαγνξάο. Σν 
2019 ε εξγνδνηηθή εηζθνξά ηνπ ∆εµνζίνπ είλαη ζην 10% θαη από 
1/1/2020 ζα απμεζεί θαη ζα ζηαζεξνπνηεζεί πιένλ µόληµα ζην 
13,33% (ε εξγαηηθή είλαη παγίωο ζην 6,67%). 
 
Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη ζε ηόζεο µεληαίεο 
δόζεηο όζνη είλαη θαη νη µήλεο πνπ αλαγλωξίδνληαη. Ελαιιαθηηθά 
θαηαβάιιεηαη εθάπαμ µέζα ζε ηξεηο µήλεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
απόθαζεο αλαγλώξηζεο, νπόηε παξέρεηαη έθπηωζε 2% γηα θάζε 
έηνο εμαγνξάο (δειαδή 4% γηα 2 έηε, 6% γηα 3 έηε θ.ν.θ.). 

Σα πιαζµαηηθά έηε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηµα έωο απαξαίηεηα γηα 
απηνύο νη νπνίνη επηζπµνύλ λα ζεµειηώζνπλ δηθαίωµα 
ζπληαμηνδόηεζεο ζε ειηθίεο από 55 µέρξη θαη 62 έηε, µε ηηο δηάθνξεο 
δηαηάμεηο πεξί 35εηίαο, 25εηίαο θαη 37εηίαο ζην ∆εµόζην. Αθόµε θαη 
µεηά ην 2022, νπόηε θαη νµνγελνπνηνύληαη όια ηα όξηα ζηα 62 θαη ηα 
67, νη ζεµειηωµέλνη εληόο ηεο µεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ζα µπνξνύλ λα 
ζπληαμηνδνηεζνύλ λωξίηεξα µε βάζε ην όξην πνπ ζεµειίωζαλ.  

ε απηό ην πιαίζην, ην «θπλήγη» ηήο όζν πην ζύληνµεο 
ζπµπιήξωζεο 35εηίαο ή 37εηίαο θαζίζηαηαη µε ηελ εμαγνξά 
πιαζµαηηθώλ επθνιόηεξν, ώζηε λα µελ εγθιωβηζηεί ν ππάιιεινο ζε 
µεγάιεο ειηθίεο ζπληαμηνδόηεζεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ εηδηθή 
πεξίπηωζε ζπληαμηνδόηεζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη µπνξνύλ 
λα επηιέμνπλ λα βγνπλ ζηε ζύληαμε µε βάζε ην πόηε ζπµπιεξώλνπλ 
30 ρξόληα αζθάιηζεο. 
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Οι δηµόζιοι ςπάλληλοι µποπούν να αναγνωπίζοςν µέσπι 5 έηη 
από ηα παιδιά και έωρ 7 έηη από ηιρ ςπόλοιπερ καηηγοπίερ: 
α) Υξόλν ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο. 
β) Πιαζκαηηθό ρξόλν ηέθλωλ κέρξη 5 έηε 
Για ηα παιδιά μποπεί καηά πεπίπηωζη να αναγνωπιζθεί: 

 γηα έλα ηέθλν, πιαζκαηηθόο ρξόλνο αζθάιηζεο 300 εκεξώλ ή 1 
έηνπο, 

 γηα δύν ηέθλα, πιαζκαηηθόο ρξόλνο αζθάιηζεο 900 εκεξώλ ή 3 εηώλ, 

 από ηξία ηέθλα θαη άλω, πιαζκαηηθόο ρξόλνο αζθάιηζεο 1.500 
εκεξώλ ή 5 εηώλ. 

γ) Υξόλν ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ελόο κόλν πηπρίνπ αλώηεξεο ή 
αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 
δ) Υξόλν γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο. Με ηνλ λόκν 4488/2017 
πξνζηέζεθε ωο λένο πιαζκαηηθόο ρξόλνο ν ρξόλνο άδεηαο άλεπ 
απνδνρώλ πνπ έρεη ιάβεη ππάιιεινο γηα ηελ αλαηξνθή ηωλ ηέθλωλ 
ηνπ. Ο κέγηζηνο αλαγλωξηδόκελνο ρξόλνο άδεηαο αλαηξνθήο είλαη 6 
ρξόληα θαη γηα λα αλαγλωξηζηεί θαη λα ππνινγηζηεί ωο ζπληάμηκνο ζα 
πξέπεη λα θαηαβιεζεί από ηνλ ππάιιειν ε εηζθνξά εμαγνξάο. 
Οπωο εμεγνύλ νη εηδηθνί ζηελ θνηλωληθή αζθάιηζε, ε ρξήζε ηωλ 
πιαζκαηηθώλ εηώλ ζπκθέξεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ ρξεηάδνληαη ηα 
πξόζζεηα έηε γηα λα ζεκειηώζνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα. Σελ ελ 
ιόγω επηινγή κπνξνύλ λα θάλνπλ αζθαιηζκέλνη είηε γηα λα 
ζεκειηώζνπλ αλαδξνκηθά κε δηαηάμεηο ηνπ 2011 θαη ηνπ 2012 ώζηε λα 
απνρωξήζνπλ ζπκπιεξώλνληαο θαη ηα αληίζηνηρα όξηα ειηθίαο ηνπ λ. 
4336/2015, ή γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ πιήξε 40εηία θαη λα 
απνρωξήζνπλ ζηα 62. 

Αναλςηικά παπαδείγμαηα 

Η ππνβνιε αηηεκαηωλ γηα εμαγνξά πιαζκαηηθώλ εηώλ έρεη ηδηαίηεξν 
όθεινο γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Γνλείο αλειίθωλ ζην Δεκόζην πνπ κε ηε ρξήζε απηώλ ζεκειηώλνπλ 
αλαδξνκηθά ην 2010, ην 2011 ή ην 2012. Οη γνλείο αλειίθωλ (άλδξεο 
θαη γπλαίθεο) θαη νη ηξίηεθλνη θαη άλω αζθαιηζκέλνη ηνπ Δεκνζίνπ 
πνπ είραλ θαηνρπξωκέλν δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο θαη 
επηζπκνύζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ, αλάινγα κε ην έηνο ζεκειίωζεο, 
ζηα 50 ή ηα 52 ή ηα 55 πξέπεη θαηά θαλόλα λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη 
ηα ελ ιόγω όξηα ειηθίαο πξηλ από ηε 18ε Απγνύζηνπ ηνπ 2015, 
θαζώο ην 2019 ην όξην ειηθίαο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ γνλέωλ είλαη 
ηδηαίηεξα απμεκέλν θαη θηάλεη πιένλ άλω ηωλ 61, πιεζηάδνληαο ην 
γεληθό όξην ειηθίαο ηωλ 62 εηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ηξίηεθλνο δεκόζηνο 



ππάιιεινο πνπ είρε ζεκειηώζεη δηθαίωκα κε 20εηία ην 2011 γηα ηα 52 
θαη ζπκπιήξωζε ηα 52 ηνλ 2/2015 κπνξεί άκεζα λα απνρωξήζεη. 
Παηέξαο αλειίθνπ δεκόζηνο ππάιιεινο πνπ είρε ζεκειηώζεη 
δηθαίωκα κε 25εηία θαη αλήιηθν ηέθλν ην 2011 ζπκπιήξωζε ηα 52 ην 
2018. Ο ζπγθεθξηκέλνο κπνξεί λα απνρωξήζεη ζε ειηθία 60 εηώλ θαη 
2 κελώλ. 

 Τπάιιεινο γηα ηε ζπκπιήξωζε 35εηίαο ή 37εηίαο. Αζθαιηζκέλνη ηνπ 
Δεκνζίνπ πνπ επηζπκνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε 35εηία κπνξνύλ 
λα εμαγνξάζνπλ κέρξη 31/12/2019 πιαζκαηηθά έηε γηα λα 
ζπκπιεξώζνπλ 35εηία. ε απηήλ ηελ πεξίπηωζε απνρωξνύλ θέηνο 
εθόζνλ έρνπλ θιείζεη κέρξη 31/12/2019 ην 60ό έηνο θαη 6 κήλεο ηεο 
ειηθίαο ηνπο. Επίζεο, αζθαιηζκέλνη ηνπ Δεκνζίνπ εθόζνλ είραλ 
ζπκπιεξώζεη 25εηία έωο 31/12/2010 δηαηεξνύλ ηε δπλαηόηεηα 
ζπληαμηνδόηεζεο κε 37εηία θαη ην αληίζηνηρν όξην ηνπ λ. 4336/2015. 
Αλ ε 37εηία ζπκπιεξώλεηαη ην 2019 κε εμαγνξά πιαζκαηηθώλ εηώλ, 
ηόηε θάπνηνο κπνξεί λα απνρωξήζεη θέηνο, εθόζνλ όκωο έρεη 
ζπκπιεξώζεη έωο ηελ 31ε/12/2019 ην 59ν έηνο θαη 5 κήλεο ηεο 
ειηθίαο ηνπ. 

 Αλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ κε κεηωκέλε 
ζύληαμε. Μπνξνύλ λα αλαγλωξίζνπλ αλαδξνκηθά παιαηόηεξα έηε 
ώζηε λα ζπκπιεξώζνπλ 25 έηε αζθάιηζεο έωο 31/12/2012. Με ηε 
κέζνδν απηή, γπλαίθεο πνπ ζπκπιήξωζαλ 25εηία ην 2010 κπνξνύλ 
λα ζπληαμηνδνηεζνύλ από ηα 55 εάλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ελ ιόγω 
όξην έωο 31/12/2019. Αληίζηνηρα, γπλαίθεο θαη άλδξεο πνπ 
ζπκπιεξώλνπλ 25εηία ην 2011 κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ από 
ηα 56 εάλ έρνπλ θιείζεη ην ελ ιόγω όξην έωο 31/12/2019. Οη γπλαίθεο 
θαη νη άλδξεο πνπ ζπκπιήξωζαλ 25εηία ην 2012 κπνξνύλ λα 
ζπληαμηνδνηεζνύλ από ηα 57 εάλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ελ ιόγω 
όξην έωο ηηο 31/12/2019. 

Αςξάνεηαι ηο κόζμορ 

1. Δεκόζηνο ππάιιεινο κε απνδνρέο 1.400 επξώ εθόζνλ ππνβάιεη 
αίηεζε γηα εμαγνξά πιαζκαηηθώλ εηώλ κέρξη ηελ 31ε/12/2019 ζα 
θιεζεί λα θαηαβάιεη γηα ηελ εμαγνξά πνζό πνπ ζα αλαινγεί ζε 
233,2€/ κήλα. Από ηελ 1ε/1/2020 ην ελ ιόγω θόζηνο ζα δηακνξθωζεί 
ζε 280€/κήλα. 

2. Δεκνηηθόο ππάιιεινο ΠΕ δηνξίζηεθε ην 1987, είλαη παηέξαο ηξηώλ 
ηέθλωλ, 55 εηώλ θαη νη απνδνρέο ηνπ είλαη 1.550 επξώ. Μπνξεί λα 
εμαγνξάζεη κέρξη 9 πιαζκαηηθά έηε. Εάλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε ην 
2019, ην θόζηνο ζα είλαη 258,2€/κήλα. Εάλ ππνβάιεη αίηεζε ην 2020, 
ην θόζηνο ζα είλαη 310€/κήλα. 



3. Εθπαηδεπηηθόο πνπ επηζπκεί λα ζπκπιεξώζεη ηελ 37εηία ζέιεη λα 
εμαγνξάζεη ηε ζηξαηηωηηθή ηνπ ζεηεία. Οη κεηθηέο απνδνρέο ηνπ είλαη 
1.920 επξώ. Εάλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε ην 2019, ην θόζηνο ζα είλαη 
319,8€/κήλα. Εάλ ππνβάιεη αίηεζε ην 2020, ην θόζηνο ζα είλαη 
384€/κήλα.  

 


