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ΘΕΜΑ: « Επώηημα ζσεηικά με ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ αναγνώπιζηρ 

πλαζμαηικών σπόνων, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος απ. 40 ηος ν. 3996/2011 » 

σεη. 1: Έγγξαθν Γηνίθεζεο ΙΚΑ – ΔΣΑΜ κε αξηζκ. Γ99/119/3.03.2003 
σεη. 2: Έγγξαθν Γηνίθεζεο ΙΚΑ – ΔΣΑΜ κε αξηζκ. 40/283/2.11.2012 
 

Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 40/283/2012 έγγξαθό ζαο (ρεη. 2), καο απεπζύλαηε εξώηεκα 

γηα ην εάλ πθίζηαηαη δπλαηόηεηα ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο, δελ ππεβιήζε θαη αίηεζε γηα αλαγλώξηζε ησλ πιαζκαηηθώλ 

ρξόλσλ ηνπ αξ. 40 ηνπ λ. 3996/2011 από εζθαικέλε αληίιεςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ην 

ρξόλν αζθάιηζήο ηνπ, λα ζεσξείηαη όηη εκπεξηέρεηαη ζρεηηθό αίηεκα πάλσ ζην ζώκα ηεο 

αίηεζεο θαηόπηλ επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κεηά από γξαπηή ζπλαίλεζή ηνπ ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξόλν.  

ε απάληεζε ηνπ σο άλσ εξσηήκαηόο ζαο θαη δεδνκέλνπ όηη ην Ίδξπκά ζαο ήδε κε ην σο 

άλσ έγγξαθν (ζρεη. 1) έρεη δώζεη νδεγίεο ζηα Τπνθαηαζηήκαηα ηνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

αλάινγσλ πεξηπηώζεσλ θαη ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο ππνρξέσζεο ησλ δηνηθεηηθώλ 

νξγάλσλ λα ελεξγνύλ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο θαη θαιόπηζηεο δηνίθεζεο θαζώο θαη ηεο 

αξρήο ηεο ηζόηεηαο, ζεσξνύκε όηη κε αλάινγν ηξόπν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ θαη νη 
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πεξηπηώζεηο ησλ αζθαιηζκέλσλ, νη νπνίνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο από 

1.01.2011 κε ηηο απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010, όπσο ηζρύνπλ. 

Κξίλνπκε, δειαδή, όηη όζνη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο, 

είραλ ιαλζαζκέλε πεπνίζεζε όηη ζεκειηώλνπλ ζρεηηθό δηθαίσκα κε όζεο εκέξεο 

αζθάιηζεο είραλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη θαη γηα ην ιόγν απηό δελ δήηεζαλ ζηελ αξρηθή 

αίηεζή ηνπο αλαγλώξηζε θάπνησλ από ηνπο πιαζκαηηθνύο ρξόλνπο ησλ αξ. 39 θαη 40 ηνπ 

λ. 3996/2011, ζα πξέπεη -εθόζνλ δελ ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε ηηο 

ππάξρνπζεο εκέξεο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο- λα ζεσξείηαη 

όηη εκπεξηέρεηαη θαη αίηεκα γηα αλαγλώξηζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ από ηνπο σο άλσ 

πιαζκαηηθνύο ρξόλνπο, θαηόπηλ επηινγήο θαη γξαπηήο ζπλαίλεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

πάλσ ζην ζώκα ηεο αίηεζεο, αθόκα θη αλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί από ηνλ αηηνύληα νη 

αληίζηνηρεο ελδείμεηο ζην έληππν ηεο αίηεζεο ή έρεη ζπκπιεξσζεί ε έλδεημε «όρη». 

ην ζεκείν απηό, επηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ αιιαγώλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία  κε ηε ςήθηζε ησλ λ. 3863/2010, 3996/2011 θαη κεηέπεηηα ηνπ λ. 

4093/2012, (ζηαδηαθή θαηά πεξίπησζε αύμεζε ηόζν ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο, όζν θαη ησλ 

νξίσλ ειηθίαο, ύπαξμε δηεπξπκέλσλ πιαζκαηηθώλ ρξόλσλ, πθηζηάκελνο πεξηνξηζκόο ζην 

θαη’ έηνο αλώηαην όξην αλαγλσξηζηένπ ρξόλνπ), ζα πξέπεη θαηά ηελ ππνβνιή από ηνλ 

αζθαιηζκέλν ηεο κεηαγελέζηεξεο δήισζήο ηνπ/γξαπηήο ζπλαίλεζεο γηα αλαγλώξηζε 

πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ –θαηά ηα σο άλσ αλαθεξόκελα- λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

αζθαιηζηηθά ηνπ δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο 

βαζηζκέλεο ζε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θαη πεξαηηέξσ απνξξηπηηθέο επ’ απηώλ απνθάζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο. Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

παξαθαινύληαη λα δώζνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο πξνο ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηα αξκόδηα 

δηνηθεηηθά όξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο. 
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