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Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής 

Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της 
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 
Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 
 

ΠΡΟΣ :   Υπουργό Εθνικής Άμυνας Κο Παναγιωτόπουλο Νικόλαο 
 Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κο Χατζηδάκη Κωνσταντίνο 
 Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Κο Θεοδωρικάκο Παναγιώτη 
 Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κο Πλακιωτάκη Ιωάννη 
 Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας Κο Χαρδαλιά Νικόλαο 
 Υφυπουργό  Κοινωνικής Ασφάλισης Κο Τσακλόγου Παναγιώτη 
 Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 

Υποθέσεων 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Κο Οικονόμου Αντώνιο 
 ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 
  
ΚΟΙΝ  : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου Κου ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Νομικό Σύμβουλο Κου ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
 Στρατιωτικοί Συντάκτες 
  
ΘΕΜΑ: Εξαγορά Πλασματικής Τριετίας Ν.3865/2010 
  
ΣΧΕΤ.: α. Ν.3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου 

και Συναφείς Διατάξεις» 
 β. Αρ. Πρωτ. 27135/0092/17 Φεβ 11/Υπουργείο Οικονομικών /ΓΛΚ/ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Οδηγίες για την Εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 
20,21,22 του Ν.3865/10, [...] και του Πυροσβεστικού Σώματος»  

 γ. Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 

 δ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 14/22 Ιαν 20/ΠΟΜΕΝΣ 
 ε. Φ.846/9/16570/Σ.4925/05 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ  

στ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 129/23 Ιουν 20/ΠΟΜΕΝΣ 
 ζ. Υπ΄ Αριθμόν Πρωτ. 291/07 Δεκ 20/ΠΟΜΕΝΣ 
 η. Φ. 80000/102641/10 Δεκ 21/Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους 
ασφαλισμένους του e- Ε.Φ.Κ.Α.» 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

          member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  
 Email: info@pomens.gr 

      Αθήνα, 06 Απριλίου 2022 



1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. με τα (δ)  
LINK1, (στ) LINK2 και (ζ) LINK3 σχετικά υπέβαλλε τεκμηριωμένες, εμπεριστατωμένες 
και στοιχειοθετημένες με επιχειρήματα προτάσεις για την αναπροσαρμογή των 
απαιτούμενων εισφορών με ποσοστό 6,67% , αντί του 20%, για την αναγνώριση 
της θεσμοθετημένης πλασματικής τριετίας της παρ. 4 του άρθρου 22 του 
Ν.3865/2010, σύμφωνα με τις προτάσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ προς το 
Υπουργείο Εργασίας, που αφορά όλους τους Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, 
Πυροσβέστες και Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1995 και 
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και εφεξής.  
 

2. Με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4387/2016, από 01-01-2017 ορίζεται σε 
ποσοστό 20% το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης υπέρ e-ΕΦΚΑ το οποίο 
κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του 
Δημοσίου.  Για όσους υπηρετούσαν ήδη κατά την 31-12-2016, ίσχυσαν μεταβατικά 
ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 
έως 31-12-2019 (ποσοστό εισφοράς εργοδότη για το έτος 2017:3,33%, για το έτος 
2018:6,67%,   για   το  έτος  2019:10%   και  από  το  έτος   2020  και  εφεξής   13,33%).  
Έτσι με το άρθρο 38 του Ν.4387/2016 από την 01-01-2020 έχει ορισθεί ως 
ποσοστό εισφοράς το 20% και απαιτείται η καταβολή από τον ίδιο τον 
στρατιωτικό το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου (6,67%) και εργοδότη 
(13,33%). Ποσό 12-18 χιλιάδες ευρώ περίπου. 

 
3. Με την παρ.1β του άρθρου 15 του Ν.4387/2016, η ως άνω εισφορά 

υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα 
υποβολής της αίτησης εξαγοράς και το  συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω 
εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που 
αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται 
έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. 

 
4. Με την Εγκύκλιο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27135/0092/17 Φεβ 11/Υπουργείο 

Οικονομικών/ΓΛΚ/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, διευκρινίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 
πλασματικής τριετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία της αναγνώρισης του χρόνου 
σπουδών και με την Φ. 80000/102641/10 Δεκ 21/Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων διευκρινίστηκε ότι για όλους τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., η αίτηση 
αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης προς θεμελίωση δικαιώματος 
συνταξιοδότησης ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης μπορεί να υποβληθεί 
οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμη και ταυτόχρονα με την αίτηση 
συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον, 
βεβαίως, καταστούν συνταξιούχοι με την αίτησή τους αυτή. 

 
5. Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σας υπενθυμίζει ότι μέχρι την 31-12-2016 η Υπηρεσία δεν 

ενημέρωσε  τα στελέχη των Ε.Δ. για τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς 
κατοχύρωσης της εισφοράς σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών και 
το τρέχων έτος 2022 είναι το πρώτο έτος που στελέχη  συμπληρώνουν το 32ο έτος της 
υπηρεσίας και έχουν τη δυνατότητα να αποστρατευτούν έχοντας συμπληρώσει 40 έτη 
συντάξιμης υπηρεσίας σε συνδυασμό με την εξαγορά της μάχιμης πενταετίας και την 
εξαγορά της πλασματικής τριετίας και την (32+5+3). 
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Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της 



Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, 
Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

 
6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ είναι η 

θεσμική εκπρόσωπος των ε.ε. στελεχών των Ε.Δ. και για την οριστική επίλυση του 
θέματος, η οποία είναι προς όφελος και της Υπηρεσίας και των στελεχών  προτείνει:  

 
α. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ παρακαλείται όπως  

προβεί σε έκδοση διευκρινιστικής Εγκυκλίου εφαρμογής της Διοικητικής 
διαδικασίας αναγνώρισης - εξαγοράς της θεσμοθετημένης πλασματικής τριετίας της 
παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010, διότι από την ισχύουσα Νομοθεσία και τις 
εκδοθείσες Εγκυκλίους δεν καθορίζεται επαρκώς με σαφήνεια και ακρίβεια αυτή η 
διαδικασία. Ανάλογες εγκύκλιοι είχαν εκδοθεί και στο παρελθόν για την διαδικασία 
εξαγοράς της μάχιμης πενταετίας.  

 
β. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρακαλείται 

όπως εξετάσει και προβεί στην αναπροσαρμογή του ποσού σε 6,67%, αντί του 
20%, των απαιτούμενων εισφορών ή στην τρίμηνη παράταση υποβολής αναφοράς 
– αίτησης για κατοχύρωση με τα ισχύοντα μέχρι την 31-12-2016, λαμβάνοντας 
υπόψη την  Φ.846/9/16570/Σ.4925/ 05 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ πρόταση του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

 
γ. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής παρακαλούνται για την έμπρακτη συμβολή του στην 
επίλυση του θέματος, που αφορά όλους τους Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς, 
Πυροσβέστες και Λιμενικούς που κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1995 και 
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 01-01-2015 και εφεξής. 

 
7. Χειριστές θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης 

Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724 και Ανθστής (ΕΜ) 
Σπαράγγης Ιωάννης  τηλ. 6906040436 Τομεάρχης Γραμματείας ΕΜΘ και Αναπληρωτής 
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΦΚΑ.  

                                                   Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

 

               Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

           Δημήτρης Ρώτας 
               Ασμχος (ΥΔΚ) 

                     Γεώργιος Θεοδώρου 
                     Τχης (ΠΖ) 


