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Ερωτήσεις για εξαγορά συντάξιμων ετών με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώματος κλπ  

 

1. Αν ένας εργαζόμενος π.χ. εκπ/κός, για κάποιο διάστημα ήταν ασφαλισμένος σε δύο 

ασφαλιστικά ταμεία ταυτοχρόνως (διότι κάποιο από τα δύο δεν τα είχε διακόψει εγκαίρως). 

π.χ. στο ΤΕΒΕ (σημερινό ΟΑΕΕ) επειδή ήταν ιδιοκτήτης φροντιστηρίου και στο ΙΚΑ 

εργαζόμενος ως αναπληρωτής καθηγητής στο δημόσιο (Β’/θμια εκπ/ση). Ο κοινός χρόνος 

ασφάλισης υπολογίζεται ως συντάξιμος και στα δύο ταμεία; Αν όχι ποιον από τον κοινό 

χρόνο συμφέρει ν’ αφαιρέσει κάποιος & γιατί;  

Απάντηση:  

Ο κοινός χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται ως συντάξιμος και στα δύο ταμεία, μόνο 

εφόσον μέσω του χρόνου αυτού θεμελιώνεται αυτοτελώς δικαίωμα λήψης συντάξεως σε 

έκαστο εκ των ταμείων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος ασφάλισης του ενός ταμείου 

δεν είναι συντάξιμος. Απάντηση εξ των προτέρων διατυπωμένη στο ερώτημα επιλογής ποιον 

χρόνο ασφάλισης θα επιλέξει, δεν υπάρχει. Σε γενικές γραμμές, η απάντηση θα εξαρτηθεί 

από το εάν ο χρόνος, που επιδιώκεται να αξιοποιηθεί, θα οδηγήσει σε διαδοχή σε 

περισσότερα των δύο ταμείων.  

2) Εκπ/κός που εργαζόταν ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπ/ση & ήταν 

ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για το διάστημα αυτό, θα πάρει σύνταξη από το ΙΚΑ ή από το 

δημόσιο; 

Απάντηση:  

Εφόσον ακολούθως προσελήφθη στο Δημόσιο, θα λάβει σύνταξη από το Δημόσιο. 

3) Γνωρίζουμε ότι αν κάποιος εργαζόμενος στο δημόσιο θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα (επιτυγχάνεται με 25 χρόνια ασφαλισμένης εργασίας στο ίδιο ασφαλιστικό φορέα ή 

αθροιστικά σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς. Στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 

διαδοχική ασφάλιση) το 2011 ή το 2012 & έχει ανήλικο παιδί/α τότε η σύνταξη, που αφορά 

στο κομμάτι του δημοσίου, καταβάλλεται στο 52
ο
 ή στο 55

ο
 έτος αντίστοιχα. Αν η θεμελίωση 

επιτυγχάνεται με διαδοχική ασφάλιση, οι άλλοι ασφαλιστικοί φορείς πλην δημοσίου (π.χ. 

ΟΑΕΕ, ΙΚΑ), σε ποιο έτος καταβάλουν τα τμήματα της σύνταξης, που τους αντιστοιχούν; 

Απάντηση:  

Η σύνταξη που αφορά τους συμμετέχοντες φορείς, καταβάλλεται στον χρόνο, που ορίζει 

η οικεία νομοθεσία για την συγκεκριμένη περίπτωση εάν υπάρχει. Συνεπεία αυτού, στο ΙΚΑ, 

η αναλογία της σύνταξης θα καταβληθεί στον ίδιο χρόνο με αυτόν του Δημοσίου ήτοι στο 55
ο
 

έτος ενώ στον ΟΑΕΕ, δεν υφίστανται διατάξεις για την συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων, 

με αποτέλεσμα η αναλογία του να καταβάλλεται στα 65 και ήδη 67. Μπορεί, ωστόσο, να 



 2 

επιλεγεί η ταυτόχρονη καταβολή της συντάξεως, υπό την προϋπόθεση της μείωσης αυτής, 

μέσω της επιβολής ποινής, ανερχόμενης σε ………….. για κάθε έτος, που υπολείπεται από 

την συμπλήρωση του ορίου του συμμετέχοντος φορέα. 

4) Ο στρατός προσμετράται στη δημόσια υπηρεσία ή μόνο εξαγοράζεται; 

Απάντηση:  

Εξαγοράζεται. 

5) Ισχύει ότι όταν κάποιος κάνει την αίτηση εξαγοράς, το ποσό που θα απαιτηθεί να 

πληρώσει γνωστοποιείται μετά από 2-2,5 χρόνια και κατατίθεται στην τράπεζα εντός 3 

μηνών; Αν δεν κατατεθεί εντός αυτού του διαστήματος καταργείται το αίτημα εξαγοράς; 

Απάντηση:  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εξέταση της αιτήσεως εξαγοράς καθυστερεί εξαιρετικά 

και μπορεί να φτάσει τα δύο με δύο και μισή έτη. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να επιλεγεί η 

εξαγορά με δόσεις, οπότε από την έκδοση της απόφασης ξεκινά η παρακράτηση των ποσών 

αυτών, από τον μισθό.  

6) Πώς υπολογίζεται το ποσό εξαγοράς συντάξιμου χρόνου για κάθε μήνα; 

Απάντηση:  

6,67% Χ συντάξιμων αποδοχών Χ μήνες, που αναγνωρίζονται 

9) Υπάρχει έκπτωση στην περίπτωση που τα χρήματα καταβληθούν μετρητά και πόσο είναι 

αυτή η έκπτωση; 

Απάντηση: 

Ναι, 15% για εφάπαξ καταβολή. 

7) Σε πόσες δόσεις μπορεί να καταβληθεί το ποσό εξαγοράς; 

Απάντηση: όσοι και οι μήνες, που εξαγοράζονται. 

8) Τι έγγραφα πρέπει να συμπληρώσει για την αίτηση εξαγοράς & που πρέπει να τα 

καταθέσει; Γίνεται να τ’ αποστείλει ταχυδρομικά; 

Απάντηση: για τα απαιτούμενα έγγραφα, δείτε στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ. Μπορούν να 

κατατεθούν μέσω του οικείου γραφείου υπηρεσιακά ή απευθείας στο ΓΛΚ 

9) Ένας εκπ/κός που εργαζόταν στη δημόσια εκπ/ση ως αναπληρωτής & επομένως για το 

διάστημα αυτό ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί χρειάζεται να 

προσκομίσει βεβαίωση του ΙΚΑ ή είναι αρκετή η βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών, που 

του χορηγεί η υπηρεσία του; 

Απάντηση: Καλό θα ήταν να προσκομίζεται και η βεβαίωση του ΙΚΑ για την αποφυγή 

προβλημάτων και παρανοήσεων.  

10) Ποιες αλλαγές επιφέρει η ψήφιση του 3
ου

 μνημονίου (Ψηφίστηκε Νοέμβριο 2012) & 

ειδικότερα ο ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222
Α  

 12-11-2012) στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό των 
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ΔΥ & ειδικότερα των εκπ/κών; Από πότε ισχύουν; Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα μέχρι 31-12-2012 ή μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2012 

με εξαγορά πλασματικών ετών, επηρεάζονται από τον παραπάνω νόμο; Πρέπει να 

καταθέσουν αίτηση εξαγοράς μέχρι 31-12-2012 ή αυτό μπορεί να γίνει όποτε θέλει ο 

υπάλληλος ακόμη & κατά τη συνταξιοδότησή του; 

Απάντηση: Σας παραπέμπω στο κείμενο, που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

ΟΛΜΕ.  

  

 

16 Νοεμβρίου 2012 

ΜΜΤ 


