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Πξνο: Μέιε καο  

            

 

Αλαθνίλωζε 
 

ρεηηθά κε ηελ εμαγνξά πιαζκαηηθώλ εηώλ αζθάιηζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη όζνη δεκόζηνη 

ππάιιεινη έρνπλ θάλεη αίηεζε εμαγνξάο πιαζκαηηθώλ εηώλ κέρξη 31-12-2016, ε εμαγνξά ζα 

ππνινγηζηεί κε θόζηνο 6,67% επί ηωλ ζπληάμηκωλ απνδνρώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ είρε ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο (ζπληάμηκεο απνδνρέο = βαζηθόο κηζζόο + επίδνκα ζέζεο). 

Από 1-1-2017 οι ειζθοπέρ καηαβάλλονηαι από ηον αζθαλιζμένο και ηον επγοδόηη ωρ εξήρ: 

6,67%  αζθαιηζκέλνο + 3,33%  εξγνδόηεο = 10%  γηα ην 2017 

6,67%  αζθαιηζκέλνο + 6,67%  εξγνδόηεο = 13,34%  γηα ην 2018 

6,67%  αζθαιηζκέλνο + 10%  εξγνδόηεο = 16,67%  γηα ην 2019 

6,67%  αζθαιηζκέλνο + 13,33%  εξγνδόηεο = 20%  γηα ην 2020 

Επνκέλωο, όζνη ζέινπλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα εμαγνξά πιαζκαηηθώλ εηώλ πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κέρξη 31-12-2019 γηα λα ππνινγηζηεί ε εηζθνξά κε πνζνζηό 16,67%. Αλ 

θάλνπλ ηελ αίηεζε από 1-1-2020 ε εμαγνξά ζα ππνινγηζηεί κε πνζνζηό 20%. 

Η εξαγοπά κε απηά ηα πνζνζηά 16,67% θαη 20% είλαη αζύκθνξε θαη ππέπει να γίνεηαι μόνο 

για ηη θεμελίωζη ηος ζςνηαξιοδοηικού δικαιώμαηορ θαη όρη γηα πξνζαύμεζε ηεο ζύληαμεο. 

Σν θόζηνο εμαγνξάο είλαη, πιένλ, κεγάιν θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην θόζηνο εμαγνξάο όζωλ 

ππέβαιαλ ηελ αίηεζε κέρξη θαη 31-12-2016. Γηα απηνύο πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε κέρξη 31-12-2016 

ην πνζνζηό ηεο εηζθνξάο ήηαλ 6,67% ζηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ είραλ κε ην παιηό κηζζνιόγην, 

ελώ γηα όζνπο ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε κέρξη 31-12-2019 ζα είλαη 16,67% ζηηο ζεκεξηλέο ζπληάμηκεο 

απνδνρέο. Από 1-1-2020 ε εμαγνξά ζα θνζηίδεη 20%  θαη είλαη ηξηπιάζηα ζε ζρέζε κε ην 2016. 

Οι πιο ζςνηθιζμένερ πεπιπηώζειρ αναγνώπιζηρ πλαζμαηικών εηών είναι: 

α) Υξόλνο ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο. 

β) Πιαζκαηηθόο ρξόλνο ηέθλωλ κέρξη 5 ρξόληα. 

γ) Υξόλνο ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ελόο κόλν πηπρίνπ αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο 

ή ηεο αιινδαπήο. 

δ) Υξόλνο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο. 

ε) Υξόλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο. 

Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (Κάληγγνο 29, Αζήλα) θαη 

λα θξαηεζεί ν αξηζκόο πξωηνθόιινπ ηεο αίηεζεο. 
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