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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού της Δ/νσης Προσωπικού
του ΑΠΘ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την ψήφιση του Ν. 4387/2016 (Μάιος 2016) αυξήθηκε σημαντικότατα το
κόστος

εξαγοράς-αναγνώρισης

ασφαλισμένους του Δημοσίου, ενώ

πλασματικών

ετών.

Ειδικά

για

τους

το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών με

βάση το προηγούμενο καθεστώς ήταν σχετικά χαμηλό, αφού υπολογιζόταν σε
ποσοστό 6,67% επί των μηναίων αποδοχών του υπαλλήλου για κάθε μήνα που
αναγνώριζε, το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νέος ασφαλιστικός
νόμος, θα ανέλθει (από 1/1/2017), λόγω ενοποίησης όλων των ασφαλιστικών
Ταμείων, για όλους τους ασφαλισμένους στο 20% επί των

ασφαλιστέων

αποδοχών τους. (Το ποσοστό αυτό ισχύει ήδη για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διατύπωση του νόμου δεν είναι σαφής, αναφορικά με το
χρονικό σημείο, όπου εντάσσονται οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο στο νέο καθεστώς
υπολογισμού των εισφορών. Μετά από σχετική επικοινωνία όμως τόσο με το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), όσο και με εργατολόγους, φαίνεται να γίνεται
αποδεκτό ότι όσες αιτήσεις κατατεθούν στο ΓΛΚ ως τις 31-12-2016 (ΠΡΟΣΟΧΗ:
αριθμός πρωτοκόλλου του ΓΛΚ και όχι της αίτησης), θα υπολογισθούν με το ισχύον
σύστημα υπολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση πλασματικών ετών τέκνων και σπουδών
αναφέρεται ΜΟΝΟ σε όσους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ συνταξιοδοτικό
δικαίωμα (δεν έχουν κλείσει 25ετία δηλαδή) μέχρι το 2010.
Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν συναδέλφους που είναι ασφαλισμένοι
στο Δημόσιο και πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, με τα δικαιολογητικά,
ταχυδρομικώς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Για υποδείγματα αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τις συνοδεύουν, καθώς
και για περισσότερες λεπτομέρειες, σας παραπέμπουμε στην εγκύκλιο του ΓΛΚ με
ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54 και ειδικότερα στις σελίδες 23 έως 34.


Αναγνώριση χρόνου σπουδών (για όσους έχουν συμπληρώσει υπηρεσία
12 ετών, όχι κατ’ ανάγκη στο δημόσιο)



Αναγνώριση χρόνου τέκνων (με την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει ο
υπάλληλος 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία)
Για την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας βλ. στο link

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/
3.Anagorisiproipiresias/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%
85%20%CE%A3%CF%84%CF%81.%20%CE%98%CE%B7%CF%84%CE%B5
%CE%AF%CE%B1%CF%82

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

