ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΛΑΜΑΣΙΚΩΝ ΕΣΩΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟ
ΔΗΜΟΙΟ

Πολφσ κόρυβοσ ζχει γίνει τισ τελευταίεσ θμζρεσ αναφορικά με τθν εξαγορά
πλαςματικοφ χρόνου, κακϊσ εικάηεται, ότι από 1/1/2017 το κόςτοσ εξαγοράσ
πλαςματικοφ χρόνου κα αυξθκεί, οδθγϊντασ ςε πολλαπλι επιβάρυνςθ των
αςφαλιςμζνων.
Υπενκυμίηουμε, ότι ο νόμοσ 4387/2016 (νόμοσ Κατροφγκαλου) αφξθςε το
ςυνολικό ποςό ειςφοράσ κφριασ ςφνταξθσ εργοδότθ και εργαηόμενου ςε 20%, το
οποίο κατανζμεται ςε ποςοςτό 6,67% ςτον εργαηόμενο και 13,33% ςτον εργοδότθ
(άρ. 38).
Τα κρίςιμα ςθμεία τθσ διατάξεωσ αυτισ και τελικϊσ τθσ ςπουδισ για τθν
υποβολι αιτιςεων εξαγοράσ πλαςματικοφ χρόνου είναι τα εξισ:
[1] Η διάταξθ του άρ. 38 του ν. 4336/2016 ιςχφει από τθν δθμοςίευςθ του
νόμου, ιτοι από τισ 12/5/2016 με αποτζλεςμα να γεννάται ηιτθμα εάν τελικϊσ θ
αφξθςθ των ειςφορϊν και ςυνακόλουκα θ αφξθςθ του κόςτουσ τθσ αναγνϊριςθσ
πλαςματικοφ χρόνου κα επζλκει από τθν 1/1/2017 (ιτοι με τθν ζναρξθ λειτουργίασ
του ΕΦΚΑ) ι από τθν 13/5/2016 (ιτοι τθν επόμενθ θμζρα τθσ δθμοςίευςθσ του
νόμου). Η πλθροφόρθςθ, που ζχουμε από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ
επιμζνει ςτθν εφαρμογι τθσ διατάξεωσ από 1/1/2017, παρά το γεγονόσ ότι άλλα
αςφαλιςτικά ταμεία, επιμζνουν ςτθν αντίκετθ ερμθνεία. Πρζπει, ςυνεπϊσ,
υποβάλλοντασ τθν ςχετικι αίτθςθ αναγνϊριςθσ να ζχει κανείσ κατά νου, ότι δεν
ζχει ακόμα πλιρωσ διευκρινιςμζνο, εάν θ αναγνϊριςθ του πλαςματικοφ χρόνου ςτο
Δθμόςιο κα υπολογιςτεί με το νζο τρόπο από 1/1/2017 ι αναδρομικά από
13/5/2016.
[2] Σθμειϊνεται, επίςθσ, ότι δεν ζχει ακόμα διευκρινιςτεί με ςχετικι
εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, εάν το ποςό εξαγοράσ, που κα
απαιτθκεί για τθν αναγνϊριςθ του πλαςματικοφ χρόνου κα αναλογεί ςτο ςυνολικό
κόςτοσ των ειςφορϊν (ιτοι 20%) ι εάν κα περιορίηεται ςτθν ειςφορά του
εργαηομζνου (άρα 6,67%). Η πλθροφόρθςθ, που διακζτουμε προσ το παρόν είναι,
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ότι ο αςφαλιςμζνοσ κα κλθκεί να καταβάλλει το ςφνολο τθσ ειςφοράσ για κάκε
μινα, που αναγνωρίηει.
[3] Πρζπει να διευκρινιςτεί, επίςθσ, προσ αποφυγι αιφνιδιαςμϊν, ότι
μζχρι ςιμερα θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ πλαςματικοφ χρόνου ςτο Δθμόςιο ιταν
εξαιρετικά

αργι,

λόγω

αφενόσ

του

όγκου

των

εκκρεμϊν

αιτιςεων

ςυνταξιοδοτιςεωσ και αφετζρου των επάλλθλων αλλαγϊν και παρεμβάςεων ςτθν
ςυνταξιοδοτικι νομοκεςία, που ζχρθηαν (και χριηουν ακόμα) ερμθνείασ. Τοφτο,
ωςτόςο, δεν ςθμαίνει αυτονόθτα, ότι θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ κα ςυνεχίςει να
κινείται με τουσ ίδιουσ χρονικά ρυκμοφσ. Δεν μπορεί κανείσ να αποκλείςει το
ενδεχόμενο, να προχωριςει θ διαδικαςία αναγνωρίςεωσ πλαςματικϊν χρόνων, με
τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πράξεων, με αποτζλεςμα να υποχρεωκοφν οι υπάλλθλοι,
που υπζβαλαν αιτιςεισ, να προβοφν ςε άμεςθ καταβολι των οφειλόμενων ποςϊν,
ςε αντίκεςθ από ότι ςυμβαίνει ςιμερα.
[4] Η αναγνϊριςθ πλαςματικοφ χρόνου,

όπωσ πολλζσ φορζσ ζχουμε

επιμείνει ςτο παρελκόν, αποτελεί κατά κανόνα ζνα μζςο κεμελίωςθσ του
ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ, πράγμα που πλζον μετά τισ διατάξεισ του ν.
4336/2015 ζχει νόθμα ιδιαιτζρωσ ςτθν περίπτωςθ, που ο υπάλλθλοσ κεμελιϊνει με
τθν αναγνϊριςθ του πλαςματικοφ χρόνου, ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα, μζςα ςτθν
μεταβατικι περίοδο 2010-2012 (αφοφ από τθν 1-1-2013 τα όρια θλικίασ ζχουν ιδθ
ανζλκει ςτα 62 ζτθ με ςαράντα χρόνια εργαςίασ και ςτα 67 ζτθ ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ) και υπό τθν αναγκαία προχπόκεςθ, ότι κατά τθν θμζρα δθμοςίευςθσ
του ν. 4336/2015 (18-8-2015) ςυνζτρεχε και θ θλικιακι προχπόκεςθ για τθν λιψθ
ςυντάξεωσ.
Εάν δεν ςυντρζχουν οι εν λόγω προχποκζςεισ, είναι εξαιρετικά αμφίβολο,
εάν θ αναγνϊριςθ πλαςματικϊν ετϊν «αξίηει τα λεφτά τθσ», δεδομζνθσ μάλιςτα τθσ
διάρκρωςθσ των ςυντάξεων (βαςικι και αναλογικι), που ειςιγαγε ο νζοσ νόμοσ.
Σθμειωτζον, ότι θ αναγνϊριςθ χρόνου παιδιϊν και ςπουδϊν αφορά μόνο τουσ
αςφαλιςμζνουσ, που δεν είχαν κεμελιϊςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα το ζτοσ 2010
ενϊ ειδικά ο πλαςματικόσ χρόνοσ ςτρατοφ και παιδιϊν μπορεί να οδθγιςει ςτθν
κεμελίωςθ του ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ πριν το ζτοσ 2010, πράγμα, που
χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ. Ο χρόνοσ ςπουδϊν από τθν άλλθ πλευρά οδθγεί ςε
κεμελίωςθ μετά το ζτοσ 2011.
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Με τα δεδομζνα αυτά αλλά και λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ, ότι ο
νομοκζτθσ δεν ζχει κανζναν ενδοιαςμό (ακόμα και εάν κάτι τζτοιο κίγει
κεμελιωμζνα δικαιϊματα) να αιφνιδιάςει τουσ αςφαλιςμζνουσ τροποποιϊντασ τισ
ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ, εμμζνουμε ςτθν πολλάκισ εκφραςκείςα άποψθ μασ, ότι θ
αναγνϊριςθ πλαςματικϊν χρόνων κα πρζπει να αξιοποιείται ωσ ζνα ζξυπνο αλλά
και χριςιμο εργαλείο κεμελίωςθσ, που δεν υπακοφει ςε γενικεφςεισ αλλά αφορά
τθν κάκε ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι περίπτωςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, τα
αποτελζςματα του μπορεί να είναι οικονομικά εξαιρετικά επϊδυνα και τελικϊσ να
οδθγοφν ςτο αντίκετο από το επικυμθτό αποτζλεςμα.
Με βάςθ τισ ςκζψεισ αυτζσ, ςασ επιςυνάπτω τισ απαιτοφμενεσ αιτιςεισ για
τθν αναγνϊριςθ εκάςτου πλαςματικοφ χρόνου (ςπουδϊν, παιδιϊν και ςτρατοφ).
Παραμζνω ςτθν διάκεςθ ςασ.
Με εκτίμθςθ,

Μαρία Μαγδαληνή Σςίπρα
Δικηγόροσ
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