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ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε επιστολή σας» 

ΣΧΕΤ. : H με αρ. πρ. 1535256/23-12-20119 επιστολή σας που διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής σας σχετικά με την καθορισμό του μέσου όρου των μηνιαίων 
αποδοχών όταν υπάρχουν αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης με καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
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Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.4387/2016 ορίζουν: « Οι ασφαλισμένοι κύριας 
ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης
λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται 
ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως ορίζονται 
στο άρθρο αυτό, τον χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ' έτος ποσοστά 
αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα 1 και 2 της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων 
παραγράφων.»

Οι διατάξεις του Ν.4387/2016 στο προοίμιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 ορίζουν :«Ως 
συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας 
ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη :…» και   στο  εδάφιο β΄ 
του ιδίου άρθρου και της ιδίας παραγράφου ορίζουν: «Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου 
ασφαλιστέου εισοδήματος, το οποίο υπόκειται σε εισφορές καθ' όλη τη διάρκεια του 
ασφαλιστικού βίου του»

Επίσης οι παράγραφοι 6 & 7 εδ α του ιδίου άρθρου 28 ορίζουν : 
«6. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά ύστερα από εξαγορά, ως 
συντάξιμες αποδοχές ορίζονται:
α. Για τους μισθωτούς οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές εξαγοράς 
του
αναγνωριζόμενου χρόνου.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του 
πρώην ΟΓΑ το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει 
καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων δια του συντελεστή 0,20. Οι 
πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον 
υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
7. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές 
λαμβάνονται υπόψη οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος 
άρθρου από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.»  

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις  στο με  αρ. πρ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23-12-2016   
(ΑΔΑ:ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω) έγγραφο με οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου διευκρινίζεται ότι:
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 «Σε κάθε περίπτωση, το υπολογιζόμενο ποσό συνταξίμων αποδοχών, που αφορούν χρόνο 
ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως πλασματικός, θα συνυπολογισθεί για τον υπολογισμό της 
ανταποδοτικής σύνταξης  εφόσον η αίτηση αναγνώρισης έχει υποβληθεί από το έτος 
2002 και εφεξής και θα προσαυξηθεί κατά την ετήσια μεταβολή μισθών από το έτος υποβολής 
της αίτησης εξαγοράς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (έχει 
αντικατασταθεί για το διάστημα έως και το 2024 και διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου 
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχή. Επιπλέον στο ίδιο 
έγγραφο του Υπουργείου παρατίθενται δυο σχετικά παραδείγματα. 

Εάν όμως και σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 7 του άρθρου 28 και για συνταξιοδοτικά 
αιτήματα που θα υποβληθούν με ημερομηνία έναρξης σύνταξης μέχρι 31/12/2020 δεν προκύπτει χρόνος 
ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως 
συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1η.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης 
συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης 
(πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και 
κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από την 1η.1.2021, αν δεν προκύπτει 
χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως 
συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1η.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε 
για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την1η.1.2002 
χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης».

Σχετικά με την παράγραφο 3  του άρθρου 28 που αναφέρει στο έγγραφο της η Π.Ο.  ΕΜΔΥΔΑΣ  
διευκρινίζουμε ότι οι συντάξιμες αποδοχές που υπολογίζονται με τα εδ α και β της παρ 2 του άρθρου 28 
του Ν. 4387/2016 και σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ιδίου Νόμου προσαυξάνονται για το διάστημα έως και το 2024 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και για το διάστημα από το 2025 και 
εφεξής με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

        Η Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης 
Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων

        Β.Ήντουνα
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