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Θ Ε Μ Α : «Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της 

ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 

του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017.»  

Σχετ.: Η εγκύκλιος 24/2017 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 έγγραφο 

του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1Ω-

ΣΤΥ), στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6  

 

Σελίδα 1 από 2 
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Σελίδα 2 από 2 

 

 

του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 τεύχος Α΄/13-9-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου 

και  λοιπές  ασφαλιστικές  διατάξεις,  ενίσχυση  της  προστασίας  των  εργαζομένων,  δικαιώματα  ατόμων  με 

αναπηρίες και άλλες διατάξεις».  

Με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζεται ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών του 

ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 

τόσο από 13.5.2016 όσο και από 1.1.2021 και μετά,  όταν ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2002 και εξής 

υπολείπεται των πέντε ή των δέκα ετών αντίστοιχα. 

Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει 

να λάβουν γνώση αυτής της εγκυκλίου καθώς και των συνημμένων της ενυπογράφως.  

 

Συν.: α)ΦΕΚ 137 Α΄/13-9-2017 (σελ. 2321, 2322) 

β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.46325/1905/14.11.2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 7Ζ8Γ465Θ1Ω-ΣΤΥ) 

 

  

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                                                                              

1. Γραφείο Διοικητή                                                            

2. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Απονομής Συντάξεων                                                                                            

3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας  Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών                                                                            

4. Γρ. Διευθύντριας Απονομής Συντάξεων                                                                                              

                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                                                                                                                   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                                         
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                                                                                                                                                 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488 

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασί-

ας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με ανα-

πηρίες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο, με έναρξη ισχύος από 
1.1.2017, ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρ-
μόζονται και σε πρόσωπα που διορίζονται σε θέσεις 
μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου. 
Εάν ο διορισμός των προσώπων αυτών έχει γίνει μέχρι 
και 31.12.2016 εφαρμόζεται ως προς την εργοδοτική 
εισφορά η 111482/0092/30.11.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4005).».

2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 
του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η προϋπόθεση συμπλήρωσης δεκαπέντε (15) ετών 
ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν 
ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη 
συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των δε-
καπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της 
εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που 
αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης.».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος 
που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της 

σύνταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή 
του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντά-
ξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγ-
ματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που 
λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 
χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά 
έως πέντε (5) ετών ασφάλισης. 

Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν 
δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλα-
σματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που 
λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών 
από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύ-
νταξης του υπαλλήλου - λειτουργού του Δημοσίου ή του 
στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων 
αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζε-
ται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό 
διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών 
ασφάλισης.». 

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής 
σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό 
των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις 
παραγράφους 2 και 3.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του 
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος ο χρόνος 
της άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικί-
ας μέχρι έξι (6) ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά με 
βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις και ο χρόνος της 
άδειας άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του 
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την προϋπόθεση της καταβολής 
από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών.». 

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 
56 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Το συνολικό ποσοστό της ως άνω μείωσης, κατά τη 
μεταβατική περίοδο σταδιακής αύξησης των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης της παρ. 9 του άρθρου 1 του 
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.». 
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2322 Τεύχος Α’ 137/13.09.2017

3. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του π.δ. 169/2007 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο 
διάστημα ο δικαιούχος εκτίει περιοριστική της ελευθε-
ρίας ποινή μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και εφόσον 
το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε στρέφεται κατά 
του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 
Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη μεταβιβάζεται στους 
τυχόν δικαιοδόχους αυτής σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου. 
Τα οικονομικά αποτελέσματα της παρούσας διάταξης 
αρχίζουν από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κάθε αντίθετη διά-
ταξη καταργείται.».

4. Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 
9 του π.δ. 169/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου δεν 
έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές 
πρόσωπα υπάγονται για τον υπολογισμό της σύνταξής 
τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.».

Άρθρο 3

Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών 

αμειβόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4472/2017

1. Από 1.1.2017 οι συντάξιμες αποδοχές, επί των οποί-
ων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, για όσους 
υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου και αμείβονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), είναι οι μηνιαί-
ες τακτικές αποδοχές της παρ. 10 του άρθρου 153 του 
ν. 4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του 
άρθρου 155 του ν. 4472/2017. 

2. Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στην 
προηγούμενη παράγραφο έχουν εφαρμογή και στον 
υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των προσώ-
πων αυτών για επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή 
και υγειονομική περίθαλψη.

Άρθρο 4

Άσκηση του δικαιώματος στη σύνταξη

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο, τα 
δε οικονομικά αποτελέσματα που γεννώνται από την 
άσκηση του δικαιώματος αυτού ανατρέχουν στην ημε-
ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τις οικείες συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου.». 

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για 
τα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
6 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 62 και η παρ. 1 του 
άρθρου 64 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-
γούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 9 του άρθρου 3 
του ν. 3075/2002 (Α΄ 297). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016

Άρθρο 6

Τροποποίηση των άρθρων 28 και 29 

του ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, 
πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος 
που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από την 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης 
συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντά-
ξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγ-
ματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που 
λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 
χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε 
(5) ετών ασφάλισης. 

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής 
από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 
(πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφά-
λισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχι-
στον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 έως την έναρξη 
της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των 
συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης 
(πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλ-
λος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 
1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση 
έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.».

2. Η παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 καταργεί-
ται από την έναρξη ισχύος της. Η παράγραφος 10 του 
ιδίου άρθρου αναριθμείται σε 9.

Άρθρο 7

Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4387/2016

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του 
ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του 
ν. 4445/2016 (Α΄ 236), διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε, 
η φράση «πλην των προσώπων που υπάγονται στις δια-
τάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165). Τα τελευταία πρόσωπα δι-
καιούνται την προσαύξηση του πρώτου εδαφίου για κα-
θεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) εισφοράς που υπερβαίνει 
το κάτωθι συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου 
και εργοδότη: α) 27% για τα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992, β) 23,6% για 
τα πρόσωπα της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 2084/1992.».

Άρθρο 8

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4387/2016

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολου-
θούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας 
του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης. Ειδικά για τους 
ασφαλισμένους του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού - 
ΗΣΑΠ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ), καθώς και 

ΑΔΑ: ΩΠ42465ΧΠΙ-Χ2Μ



 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ           

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ  

& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ 13) 

Πληροφορίες :  Α. Λυτροκάπη 

Τηλέφωνο : 2131516797, 2131516788 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

& ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ 14) 

Πληροφορίες :  Ι. Παπαδόπουλος, Ε. Ράπτη 

Τηλέφωνο : 210 3368110, 210 3368109 

  

Αθήνα   14/11/2017  

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.46325/1905 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  1. ΕΦΚΑ 

Γραφείο Διοικητή 

Αγ. Κων/νου 8 

102 41, Αθήνα 

 

2. ΕΤΕΑΕΠ 

Γραφείο Διοικητή 

Φιλελλήνων 13-14 

105 57, Αθήνα 

 

ΚΟΙΝ:   Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 Κάνιγγος 29, Αθήνα 101 10 

 

 

             

            

ΘΕΜΑ: « ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΟΠΩΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4488/2017» 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 137 τεύχος Α΄/13-9-2017, δημοσιεύθηκε ο ν.4488/2017 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας 

των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 6 του οποίου 

επέρχονται μεταβολές στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών του ανταποδοτικού μέρους της 

σύνταξης των αιτήσεων συνταξιοδότησης που κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016 

και έχουν από 1.1.2002 χρόνο ασφάλισης μικρότερο από πέντε (5) έτη.  

Ειδικότερα: 

Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο 

ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται ως ο 

μέσος μηνιαίος μισθός – εισόδημα του ασφαλισμένου από το έτος 2002 και έως την υποβολή της 

αίτησης συνταξιοδότησης εφόσον για τη χρονική αυτή περίοδο αναφοράς προκύπτει ασφάλιση 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών.  
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Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 1.1.2002 και έως την υποβολή 

της αίτησης συνταξιοδότησης τότε για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών αναζητείται 

χρόνος ασφάλισης – πραγματικός, πλασματικός, προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως 

συντάξιμος – και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι την συμπλήρωση έως πέντε 

(5) ετών. 

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, ο χρόνος ασφάλισης που 

απαιτείται για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών είναι τα δέκα (10) έτη. Εφόσον δεν 

προκύπτει αυτός ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης 

συνταξιοδότησης τότε αναζητείται χρόνος ασφάλισης – πραγματικός, πλασματικός, προαιρετικής 

ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος – και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα 

και μέχρι την συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών.  

 

Παράδειγμα : 

Μισθωτός υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 1.8.2020 σε ηλικία 67 ετών και 

4.500 ημέρες ασφάλισης. Το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 μέχρι 31.7.2020 συμπληρώνει μόνο 

1.200 ημέρες ασφάλισης. Για τον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών στο τμήμα της 

ανταποδοτικής σύνταξής του λαμβάνεται υπόψη και χρόνος ασφάλισης πριν την 1.1.2002 και 

συγκεκριμένα 300 ημέρες ασφάλισης από 1.1.2001.  

 

 

                                    ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

                            ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Εσωτ. Διανομή: 

1.Γραφείο κ. Υφυπουργού Κ.Α. 

2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 

3.Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Κ.Α. 

4. Γραφείο κας. Γεν. Δ/ντριας Ο.Υ. 

5. ΙΡΙΔΑ 

6.Δ/νση ΚΑΑΑ (Δ14) 

7. Δ/νση ΚΑΜΑ (Δ13) 

8. Δ/νση Πρόσθετης Ασφ/σης (Δ15) 

9. Δ/νση Διαδοχικής Ασφ/σης (Δ16) 
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