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Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
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3. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
Θ Ε Μ Α : «Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη.»
Με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση

ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού

συστήματος-Ρυθμίσεις

φορολογίας

εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», μεταρρυθμίστηκαν και εντάχθηκαν σε
ενιαίο πλαίσιο οι κανόνες του ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος για όλους τους
ασφαλισμένους.
Στο άρθρο 2 του νόμου αυτού «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί» εισάγονται οι έννοιες της
εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Συγκεκριμένα, από 13.5.2016 οι μηνιαίες κύριες συντάξεις
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εξ ιδίου δικαιώματος, λόγω ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως υπολογίζονται ως άθροισμα δύο
τμημάτων, της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, σύνολο το οποίο, σύμφωνα με την
πρόθεση του νομοθέτη, αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο
το δυνατό εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του
βίου.
Ως προς το κεφάλαιο «Εθνική Σύνταξη» έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ η
σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ (αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 60273/2197/23.12.2016, ΑΔΑ:
7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ), με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι οικείες διατάξεις των άρθρων 2, 7 και 27 παρ.
2α και β του Ν. 4387/2016) και επισυνάπτεται στην παρούσα, προς διευκόλυνσή σας. Σε συνέχεια
των οδηγιών της εγκυκλίου αυτής, τις οποίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας κατά την εφαρμογή
των εν λόγω άρθρων σύμφωνα με την αρμοδιότητά σας, επισημαίνουμε ότι, προς το παρόν και
μέχρι να διευθετηθούν ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής ειδικά των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 7, οι αποφάσεις συνταξιοδότησης περιλαμβάνουν σχετική επιφύλαξη.
Ως προς το κεφάλαιο «Ανταποδοτική Σύνταξη», εκτός από τη με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.
60271/2195/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω), που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και αποτελεί εισαγωγή στην ερμηνεία του άρθρου 28 του νόμου αυτού και
απαραίτητο εργαλείο για την εφαρμογή του, με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούμε επίσης τις
διατάξεις:
i.

των άρθρων 30, 31 παρ. 2 και 34 του Ν. 4387/2016

ii.

του άρθρου 24 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236)

iii.

των παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 94 του Ν. 4461/2017 και τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑΑ (αρ. πρωτ.

οικ. 15726/605/5.4.2017, ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ) σχετικά με τον υπολογισμό των συντάξιμων
αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Συμπληρώνοντας τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑΑ και έχοντας υπόψη τις κοινοποιούμενες διατάξεις,
επισημαίνουμε τα ακόλουθα κυριότερα σημεία:
Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
α) Αποτελεί το δεύτερο τμήμα του αθροίσματος της κύριας σύνταξης όλων των κατηγοριών (εξ
ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας, εκ μεταβιβάσεως).
β) Καθορίζεται από:


τις συντάξιμες αποδοχές/εισόδημα, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές (όπως
ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28)- βλ. στη συνέχεια παρ. Γ1.



το χρόνο ασφάλισης (όπως ορίζεται στο άρθρο 34)



τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών

γ) Καταβάλλεται μαζί με την εθνική σύνταξη κάθε μήνα.
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δ) Η χορήγησή της τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού κράτους.
Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
α) υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και στρατιωτικοί
β) ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι,
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοπασχολούμενοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
ΟΓΑ)
οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δηλαδή έχουν
συμπληρώσει τον κατά περίπτωση οριζόμενο από τη νομοθεσία χρόνο ασφάλισης και την
αντίστοιχη ηλικία συνταξιοδότησης.
Υπενθυμίζεται ότι τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με το νέο τρόπο υπολογισμού της
σύνταξης καθορίζονται στο άρθρο 94 του Ν. 4387/2016 (εγκύκλιος 20/2016 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και είναι οι
ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης είτε πριν από την 13.5.2016 είτε από
την ημερομηνία αυτή και μετά, των οποίων η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την ημερομηνία
αυτή και μετά.
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
1.


Παράμετροι - Ορισμοί

Συντάξιμες αποδοχές: για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας

ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων
αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης
που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το
μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας που προηγείται της
ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί
εισφορές κλάδου σύνταξης. Από 1.1.2017 και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς
αυξάνεται κατά ένα έτος (προς το μέλλον).


Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών: προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του

συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού
χρόνου ασφάλισης.


Σύνολο μηνιαίων αποδοχών: το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε

εισφορές κλάδου σύνταξης (και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών όπως και
όπου αυτό προβλεπόταν) καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου (από το 2002 και μετά).
Από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ανώτατο και
κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών/εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται οι μηνιαίες
ασφαλιστικές εισφορές. Σε κάθε περίπτωση για όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στην
ασφάλιση του ΕΦΚΑ, από 1.1.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο
δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25
ετών (σήμερα ισούται με 5.860,80 € (586,08 € Χ 10). Επίσης, από το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.
4445/2016 προβλέπεται κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τους μισθωτούς με πλήρη
απασχόληση, ίσο με ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω
των 25 ετών (σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 €). Σε περίπτωση που υπάρχει
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πλήρης απασχόληση μισθωτού έως 25 ετών, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
διαμορφώνεται σε 510,95 € [βλ. τα με αρ. πρωτ. Φ.10043/οικ.14226/431/24.3.2017 (ΑΔΑ:
ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1, ενότητα ΙΒ) και Φ80000/οικ.61647/2212/11.1.2017 (ΑΔΑ: ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε)
έγγραφα του ΥΠΕΚΑΑ].


Χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 34 Ν. 4387/2016)
Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι:

α) Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης: ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον
Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον
οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και
ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές.
β) Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ίσχυαν μέχρι την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
γ) Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης:


παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),



των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170),



του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (Α΄ 120),



του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).

Από 13.5.2016 οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους
ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011.
Προσοχή: Πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά (χρόνος επιδότησης λόγω
ασθένειας, χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας ή χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω
κύησης/λοχείας) δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό
των συνταξίμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
δ) Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016.
ε) Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ακόμα και αν δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες
προϋποθέσεις ασφάλισης.


Συντάξιμες αποδοχές για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά (κατόπιν

καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς): ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον
ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό/εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που
καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο
αρχικό ποσό εξαγοράς, πριν από την εφαρμογή της ποσοστιαίας έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ
καταβολής του ποσού.
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2.

Οι

αποδοχές

του

ασφαλισμένου

για

κάθε

ημερολογιακό

έτος

προσαυξάνονται/αναπροσαρμόζονται.
Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 94 του Ν. 4461/2017 αντικαταστάθηκαν
αντιστοίχως από τότε που ίσχυσαν το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016,
τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4287/2016, έγινε
νέα αρίθμηση στις παρ. 4,5,6 και 8 του Ν. 4387/2016 και προστέθηκε παράγραφος 4α στο άρθρο 8
του νόμου αυτού. Συνεπώς, η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου μέχρι και το
2020 καθορίζεται από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔτΚ) της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από το 2021 και μετά η αναπροσαρμογή των αποδοχών του
ασφαλισμένου καθορίζεται από το δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), που υπολογίζεται από την
ΕΛΣΤΑΤ (βλ. τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. οικ. 15726/605/5.4.2017 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ, ΑΔΑ:
7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ). Επισημαίνουμε ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το
προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.
3. Ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης
Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του
χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

0,77%

11,55%

ΑΠΟ

ΕΩΣ

0

15

15,01

16

16,01

17

17,01

18

14,07%

18,01

19

14,97%

19,01

20

20,01

21

16,77%

21,01

22

17,73%

22,01

23

23,01

24

19,65%

24,01

25

20,68%

25,01

26

26,01

27

12,39%
0,84%

0,90%

0,96

1,03%

13,23%

15,87%

18,69%

21,71%
22,74%
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27,01

28

23,95%

28,01

29

29,01

30

26,37%

30,01

З1

27,79%

31,01

32

32,01

33

30,63%

33,01

34

32,22%

34,01

35

35,01

36

35,40%

36,01

37

37,20%

37,01

38

38,01

39

40,80%

39,01

40

42,80%

40,01

41

41,01

42 και
περισσότερα

1,21%

1,42%

1,59%

1,80%

2,00%

25,16%

29,21%

33,81%

39%

44,80%
46,80%

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης ανά κλίμακα ετών αντιστοιχεί στο
ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα και το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης
στην τέταρτη στήλη. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αντιστοιχεί στα κατ’ έτος ποσοστά
αναπλήρωσης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης επί των συνταξίμων αποδοχών. Το σύνολο
του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη με μαθηματική ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Παράδειγμα υπολογισμού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης μισθωτού
Μισθωτός, ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993, με
πλήρη απασχόληση από 01/01/2002 έως 30/11/2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και
νόμιμης διαμονής στη χώρα μας μεταξύ του 15ου και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 01/12/2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης
(καθ’ όλο το διάστημα της ασφάλισής του το ποσοστό των εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν
ξεπέρασε το 6,67% για τον ασφαλισμένο και το 13,33% για τον εργοδότη).
Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης από
01/01/2002

έως

30/11/2016,

όπως

αυτές

αναπροσαρμόστηκαν

με

το

ΔτΚ

κατ’

έτος,

συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας είναι οι εξής:
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Έτος

Η.Ε.

Εισφορές

Αποδοχές
(σε €)

Αύξ. ΔτΚ

Τελικές
αποδοχές
(σε €)

2002

300

4.340

21.700

1,30263

28.267,07

2003

300

4.564

22.820

1,25858

28.720,80

2004

300

4.900

24.500

1,22311

29.966,20

2005

300

5.320

26.600

1,18175

31.434,55

2006

300

5.544

27.720

1,14510

31.742,17

2007

300

5.880

29.400

1,11283

32.717,20

2008

300

6.104

30.520

1,06798

32.594,75

2009

300

6.160

30.800

1,05521

32.500,47

2010

300

6.160

30.800

1,00771

31.037,47

2011

300

6.160

30.800

1,00000

30.800,00

2012

300

6.160

30.800

1,00000

30.800,00

2013

300

6.160

30.800

1,00000

30.800,00

2014

300

6.160

30.800

1,00000

30.800,00

2015

300

6.160

30.800

1,00000

30.800,00

2016

275

5.720

28.600

1,00000

28.600,00

Σύνολο

4.475 Η.Ε.
ή 179 μήνες

461.580,68

Οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 2.578,66 € (461.580,68 € /179 μήνες)
Ανταποδοτική σύνταξη: 2.578,66 € Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 Η.Ε.) = 1.103,67 €.
Ο ασφαλισμένος δικαιούται και εθνική σύνταξη ύψους 384,00 €.
Συνολικό ποσό σύνταξης: 384,00 € + 1.103,67 € = 1.487,67 €.
4. Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές (άρθρο 30 Ν. 4387/2016)
i. Στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι για όσους ασφαλισμένους υποβάλλουν αίτηση
συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (13.5.2016), οι οποίοι, σύμφωνα με το
προϊσχύον νομικό καθεστώς, κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (6,67% για
τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη), στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της
σύνταξής τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου αυτού θα υπολογίζεται και ετήσιος
συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς σε κάθε
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έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα
προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.
Στο με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23-12-2016 έγγραφο της ΓΓΚΑ (σελ. 4, που
περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών, Β. Μισθωτοί) διευκρινίζεται ότι

«Στην περίπτωση ασφαλισμένων οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος
κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (6,67% για τον
ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη) εφαρμόζεται το άρθρο 30 παρ. 1 του ν.4387/16, όπως ισχύει,
δηλαδή το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής τους για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά ,
θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον
εισφοράς. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα που περιγράφονται στο άρθρο 30 παρ.1 του
Ν.4387/16, όπως ισχύει».
Όμως, με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4445/2016, η
προσαύξηση του άρθρου 30 Ν. 4387/2016 δεν ισχύει:


Για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αρ.
Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015

απόφασης

του

Υπουργού

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄2311), δηλαδή, για όσους:
α) υπάγονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατά
διάταξη στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, καθώς και στο με αρ. πρωτ. Φ.
80000/54411/1797/30.11.201005 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ,
β) συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που
παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του ν.
2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθρο 61
παρ. 4 του ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011),
γ) υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και
χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.


Για τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 22 του Ν. 4331/2015 (σχ. η με αρ.
Φ.80000/οικ.61647/2212/11-1-17 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ, ΑΔΑ: ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε), δηλαδή στην
ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.−
Μ.Μ.Ε., οι οποίοι καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
1186/1981 (Α΄ 202) για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΑΝ 1846/1951 (Α΄179).
Αντίθετα, την εν λόγω προσαύξηση δικαιούνται τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις

των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165).
Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 εν γένει θα ακολουθήσουν
εξειδικευμένες οδηγίες σε ξεχωριστό έγγραφο. Προς το παρόν και μέχρι να διευθετηθούν ζητήματα
ερμηνείας και εφαρμογής ειδικά των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 30
του Ν. 4387/2016, οι αποφάσεις συνταξιοδότησης περιλαμβάνουν σχετική επιφύλαξη.
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Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 94 ΤΟΥ Ν. 4387/2016
Με την εγκύκλιο 20 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και με την εγκύκλιο 18/2016 και το με αρ. πρωτ.
ΔΙΠΣΥΝ/Φ17/2/760552/26.5.2016 έγγραφο του τ. ΟΑΕΕ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 94
του Ν. 4387/2016 και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους ειδικά ως προς τα κριτήρια ένταξης
των ασφαλισμένων στις διατάξεις υπολογισμού του ποσού της σύνταξης του Ν. 4387/2016.
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι επί αιτήσεων
συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης
υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε
ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική
διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Επί αιτήσεων που θα
κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3)
της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της
διαφοράς.
Έχοντας υλοποιήσει τη διάταξη αυτή στην απόφαση συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Φ.Κ.Α., επισημαίνουμε ότι στο πεδίο υπολογισμού του
ποσού της σύνταξης περιλαμβάνεται τόσο ο υπολογισμός με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν
από την 13.5.2016 όσο και με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (εθνική και ανταποδοτική
σύνταξη), προβλέπεται δε ότι ο υπολογισμός της τυχόν προκύπτουσας προσωπικής διαφοράς
του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 θα υλοποιηθεί σε δεύτερο στάδιο, αποκλειστικά με
μηχανογραφικές εφαρμογές.
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ελεύθερων επαγγελματιών)
1. Υπολογισμός συντάξιμων αποδοχών
i.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των μη μισθωτών

(ελεύθερων επαγγελματιών), καταρχήν σας παραπέμπουμε στις σχετικές οδηγίες του με αρ. πρωτ.
Φ80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ. Σύμφωνα λοιπόν με τα οριζόμενα στο
άρθρο 28 παρ. 2 β του Ν. 4387/2016, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες ως συντάξιμες
αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές
καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.
Ειδικότερα, για το διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, εισόδημα νοείται
το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία
εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης, συνυπολογιζομένων, με
αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφισταμένων κατά το διάστημα αυτό κοινωνικών πόρων υπέρ των
αντιστοίχων ταμείων (βλ. παρ. 1-4 σελ. 7-8 του με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016
εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ).
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Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο
με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών
(σήμερα το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 €). Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος
καθορίζεται αυτό των έμμισθων ασφαλισμένων του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, δηλαδή το ποσό
των 5.860,80 € (βλ. το με αρ. πρωτ. Φ.10043/οικ.14226/431/24.3.2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:
ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1, ενότητα ΙΒ).
Ευνόητο είναι ότι και σε αυτή την κατηγορία, των ελευθέρων επαγγελματιών, για τον
υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται
από 13.5.2016 έως 31.12.2016, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα κατά τις ειδικότερες λοιπές
προβλέψεις του άρθρου 28, που προκύπτει από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης. Από 1.1.2017 και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά
ένα έτος.
Ως προς το ζήτημα των κοινωνικών πόρων, θα δοθούν οδηγίες με ξεχωριστό έγγραφο.
Παράδειγμα υπολογισμού εισοδήματος: Έστω ότι το έτος 2009 καταβλήθηκε εισφορά στην
5η ασφαλιστική κατηγορία ποσού 279,81 €. Το εισόδημα θα υπολογιστεί ως εξής: 279,81€ Χ12 μήνες
= 3.357,72€ : 20% =16788,60 €
ii. Ως συντάξιμες αποδοχές για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά
(κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς) ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε
τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό /εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που
καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο
αρχικό ποσό εξαγοράς, πριν την εφαρμογή της ποσοστιαίας έκπτωσης , σε περίπτωση εφάπαξ
καταβολής του ποσού.
2. Προσαύξηση/αναπροσαρμογή των αποδοχών ελεύθερων επαγγελματιών
Όπως και στην περίπτωση των μισθωτών, οι αποδοχές των ελεύθερων επαγγελματιών
αναπροσαρμόζονται μέχρι και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη
τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και από το 2021 και μετά με βάση το δείκτη
μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ (βλ. τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. οικ.
15726/605/5.4.2017 εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ, ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ).
Επισημαίνουμε ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο
της συνταξιοδότησης έτος. Επίσης επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών
του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η
οικεία διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του
γινομένου η μονάδα.
Παράδειγμα υπολογισμού προσαύξησης αποδοχών με βάση το ΔτΚ
Έστω ότι καταβλήθηκε εισφορά το έτος 2009 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία ποσού 279,81 €. Η
αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2016. Η προσαύξηση του εισοδήματος με
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βάση το ΔτΚ θα υπολογιστεί ως εξής: 279,81€ Χ 12 μήνες = 3357,72€ : 20% =16.788,60 € Χ 1,05521
(ΔτΚ 2009) =17715,49 €
3. Ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης
Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του
χρόνου ασφάλισης, με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 8 (βλ.
ανωτέρω σελ. 5). Για την κατανόηση του θέματος, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα
(αντικαθιστώντας το παράδειγμα των σελ. 8-9 του με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016
εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ).
Παράδειγμα

υπολογισμού

τελικού

ποσού

ανταποδοτικής

σύνταξης

παλαιού

ασφαλισμένου στον τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
Έστω ασφαλισμένος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 έτη, ο οποίος υποβάλλει αίτηση
συνταξιοδότησης το Δεκέμβριο του 2016.

Συντάξιμες
αποδοχές
(σε €)

Συνολική
αναπροσαρμογή
(με τον ΔΤΚ) από
το έτος
αναφοράς μέχρι
το έτος εξόδου
(σε €)

Ετήσιες
αποδοχές,
αναπροσαρμοσμένες
με τον ΔτΚ
(σε €)

Έτος
καταβολής
εισφορών

Ποσό μηνιαίας
εισφοράς
(σε €)

Μήνες
καταβολής

Συνολικό ποσό
καταβληθεισών
εισφορών
(σε €)

2002

143,00
(Ζ΄ κατηγορία)

12

1.716,00

8.580,00

1,30263

11176,54

2003

189,00
(Η΄ κατηγορία)

12

2.268,00

11.340,00

1,25858

14272,297

2004

204,00
(Η΄ κατηγορία)

12

2.448,00

12.240,00

1,22311

14970,866

2005

220,00
(Η΄ κατηγορία)

12

2.640,00

13.200,00

1,18175

15599,10

2006

233,00
(Η΄ κατηγορία)

12

2.796,00

13.980,00

1,14510

16008,498

2007

246,75 επί 5ης
ασφ. κατηγορίας
ΟΑΕΕ

12

2.961,00

14.805,00

1,11283

16475,448

2008

266,49 επί 5ης
ασφ. κατηγορίας
ΟΑΕΕ

12

3.197,88

15.989,40

1,06798

17076,359

2009

279,81 επί 5ης
ασφ. κατηγορίας

12

3.357,72

16.788,60

1,05521

17715,498

2010

315,59 επί 6ης
ασφ. κατηγορίας

12

3.787,08

18.935,40

1,00771

19081,391

2011

315,59 επί 6ης
ασφ. κατηγορίας

12

3.787,08

18.935,40

1,00000

18935,40

Σελίδα 11 από 14

ΑΔΑ: ΩΞ9Ν465ΧΠΙ-992
6ης

2012

315,59 επί
ασφ. κατηγορίας

12

3.787,08

18.935,40

1,00000

18935,40

2013

337,46 επί 7ης
ασφ. κατηγορίας

12

4.049,52

20.247,60

1,00000

20247,60

2014

337,46 επί 7ης
ασφ. κατηγορίας

12

4.049,52

20.247,60

1,00000

20247,60

2015

279,81 επί 5ης
ασφ. κατηγορίας

12

3.357,72

16.788,60

1,00000

16.788,60

2016

279,8181 επί 5ης
ασφ. κατηγορίας

12

3.357,72

16.788,60

---------------------

16788,60

Σύνολο

180

25.4319,18

Συνεπώς, από 01/01/2002 έως και 31/12/2016, δηλαδή για 180 μήνες, έχουν καταβληθεί
συνολικά 254319,18 € και οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 1412,88 € (25.4319,18
€:180 μήνες). Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης ανέρχεται σε 604,71 € [1412,88 € Χ 42,80%
(συντελεστής αναπλήρωσης)].
ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολουμένων)
Όσον αφορά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των μη μισθωτών (ασφαλισμένων
ΕΤΑΑ), σας παραπέμπουμε στις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016
εγγράφου του ΥΠΕΚΑΑ (σελ. 9-18). Σχετικά με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των
αυτοαπασχολουμένων και των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες οδηγίες
σε ξεχωριστό έγγραφο.
Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
i. Για τους υπαγόμενους στις διατάξεις του Ν. 612/1977 και σε αυτές που παραπέμπουν στο
νόμο αυτό, η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες (βλ. τη με
αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ, σελ. 6). Στην περίπτωση όμως
που ο χρόνος ασφάλισης υπολείπεται των 35 ετών, το ποσοστό αναπλήρωσης υπολογίζεται στη
βάση των 35 ετών. Αν υπερβαίνει τα 35 έτη, υπολογίζεται επί όλου του χρόνου ασφάλισης. Και
στην περίπτωση αυτή ισχύει η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου, για μεν το
διάστημα μέχρι και το 2020 με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού ΔτΚ της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, από το 2021 και μετά δε, με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών.
ii. Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια
(άρθρο 31, παρ. 2)
Στην περίπτωση αυτή το ποσό της σύνταξης (άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων βάσει του άρθρου 30 ή λόγω παράλληλης
απασχόλησης) δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής
σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, όπως εκάστοτε ορίζεται αυτό [σήμερα αντιστοιχεί σε 768,00 €
(384,00 € Χ 2 =)].
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iii. Μισθωτοί αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές
Για την κατηγορία αυτή ισχύουν οι οδηγίες της με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 60271/2195/23.12.2016
εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ (σελ. 6, 7). Έχοντας όμως πλέον υπόψη τις διατάξεις των παρ.1, 2, 5 του
άρθρου 94 του ν.4461/2017, η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου μέχρι και το
2020 γίνεται με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού ΔτΚ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
και από το 2021 και μετά με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών.
iv. Πολλαπλή ασφάλιση στον ίδιο τ. ΦΚΑ- Παράλληλη ασφάλιση
Για τις περιπτώσεις των ασφαλιζόμενων παράλληλα σε δύο εργασίες, ασφαλιστέες και οι
δύο στον ίδιο πρώην φορέα (π.χ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καθώς και για εκείνες που αφορούν παράλληλη
ασφάλιση, θα ακολουθήσουν οδηγίες σε ξεχωριστό έγγραφο.
Η. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(άρθρο 28 παρ. 4 Ν. 4387/2016)
Εφεξής καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της
σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, κατώτατο και ανώτατο όριο ποσού κύριας
σύνταξης και δεν εφαρμόζονται επί των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από
13.5.2016. Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 αναφέρονται ρητά οι καταργούμενες
διατάξεις, και προβλέπεται η κατάργηση κάθε αντίθετης διάταξης. Από 13.5.2016 καταργούνται
επίσης:


το άρθρο 3 του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ Α΄ 64), περί δικαιώματος αναγνώρισης χρόνου
στρατιωτικής υπηρεσίας από συνταξιούχους (άρθρο 34 παρ. 4 Ν. 4387/2016),



το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή
του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 που αφορά την αναγνώριση χρόνου
εκπαιδευτικής άδειας.
Θ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης, αφού

λάβουν γνώση αυτής της εγκυκλίου καθώς και των συνημμένων της ενυπογράφως, θα πρέπει να
εφαρμόσουν πιστά τις κοινοποιούμενες διατάξεις και τις οδηγίες αυτές, οι οποίες έχουν
ενσωματωθεί και υποστηρίζονται από τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες μηχανογραφικές εφαρμογές
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ε.Φ.Κ.Α. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίζουν να
καταχωρούν ορθά στο σύστημα τα στοιχεία του συνταξιοδοτικού φακέλου, σύμφωνα με τις
οδηγίες της εγκυκλίου αυτής σε συνδυασμό με εκείνες που περιλαμβάνονται στο «Εγχειρίδιο
χρήσης οθονών συστήματος απονομών συντάξεων Ο.Π.Σ.-Ε.Φ.Κ.Α.-Εφαρμογή του Ν. 4387/2016»,
το οποίο έχει αναρτηθεί στο intranet Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου στη συνέχεια να εξαχθεί το αποτέλεσμα
αυτομάτως από το σύστημα αυτό και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της απόφασης
συνταξιοδότησης.
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Συν.: α) ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016 (σελ. 2187, 2190-2192, 2201-2202), ΦΕΚ Α΄236/19.12.2016 (σελ. 9839,
9852), ΦΕΚ Α΄38 /28.3.2017 (σελ. 417, 449, 450)
β) Τα με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 60273/2197/23.12.2016 (ΑΔΑ: 7ΝΓΤ465Θ1Ω-0ΗΥ), Φ80000/οικ.
60271/2195/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΩΤΤ465Θ1Ω-64Ω), οικ. 15726/605/5.4.2017 (ΑΔΑ: 7ΙΣΒ465Θ1Ω-ΘΕΒ),
Φ80000/οικ.61647/2212/11.1.2017 (ΑΔΑ: ΩΔ4Γ465Θ1Ω-Β8Ε), Φ.10043/οικ.14226/431/24.3.2017
(ΑΔΑ: ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1) έγγραφα του ΥΠΕΚΑΑ

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
Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗ
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