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Υπηρεσιών  
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2. ΤΑΠ-∆ΕΗ  
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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και Άλλες 

∆ιατάξεις» στους ασφαλισµένους των πρώην ειδικών ταµείων 

 

 

 

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 

αλλαγές ως προς το δικαίωµα αναγνώρισης πλασµατικών ετών ασφάλισης των ασφαλισµένων.  

Ως προς τα θέµατα που αφορούν τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους των πρώην 

Ειδικών Ταµείων και Κλάδων Κύριας Ασφάλισης, και συµπληρωµατικά της µε αριθ. Φ80000/οικ. 

9240/597 εγκυκλίου της Υπηρεσίας µας, σας γνωρίζουµε τα επόµενα: 

 

 

 

Ι. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο 40) 

Όπως σας γνωρίσαµε, µεταξύ άλλων, µε τη µε αριθ. Φ80000/οικ. 9240/597 εγκύκλιο της 

Υπηρεσίας µας, µε το άρθρο 40 του ν. 3996/2001 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 18 

του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, µε τις οποίες καθορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης που µπορούν 
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να αναγνωριστούν για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή για προσαύξηση του ποσού της 

σύνταξης, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των χρόνων αυτών. 

 

Ειδικότερα, η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1/1/2011 και εφαρµόζεται για τους 

ασφαλισµένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: 

α)  θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και µετά µε προϋποθέσεις που διαµορ-

φώνονται και ισχύουν από αυτήν την ηµεροµηνία και µετά, µε βάση τις διατάξεις του άρ-

θρου 10 του ν. 3863/2010.  

Αντίθετα, για όσους θεµελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι 

31/12/2010, καθώς και για όσους θεµελιώνουν από 1/1/2011 και µετά µε βάση προϋποθέσεις 

που δεν τροποποιούνται από το άρθρου 10 του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι δια-

τάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή του από 

την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και, ως εκ τούτου, δεν έχουν τη δυνατότητα να 

υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθµίσεις. 

Εποµένως, από το πεδίο εφαρµογής αποκλείονται τα πρόσωπα που ήδη έχουν θεµε-

λιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010 ή θεµελιώνουν από 

1/1/2011 και µετά µε διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 

(π.χ. γονείς ή σύζυγοι αναπήρων – συνταξιοδοτούµενοι µε το άρθρο 140 του ν. 3655/2008, 

άνδρες που συνταξιοδοτούνται µε 15 έτη ή 4.500 ηµέρες ασφάλισης και ηλικία 65 ετών). 

Επίσης, δεδοµένου ότι µε το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 δεν θίγονται οι προϋποθέσεις συντα-

ξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, οι αναγνωριζόµενοι χρόνοι του άρθρου 40 αναγνωρί-

ζονται µόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (µε εξαίρεση το χρόνο στρατιωτι-

κής θητείας, ο οποίος αναγνωρίζεται και για θεµελίωση σύνταξης αναπηρίας/θανάτου υπό τις 

προϋποθέσεις του ν. 1358/83, όπως ισχύει) . 

β)  Ειδικά σε ό,τι αφορά στις µητέρες ανήλικων τέκνων, ασφαλισµένες από 1/1/1993 και µετά (νέες 

ασφαλισµένες), η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης µε τις εν λόγω διατάξεις δίνεται 

από 1/1/2013 και µετά, οπότε (σύµφωνα µε την παρ. 17 ε του άρθρου 10 του ν. 3863/10) 

τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Οι µητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλι-

σµένες µέχρι 31/12/1992, που θεµελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε 

προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωµα να προβούν στις προβλε-

πόµενες από τη ρύθµιση αυτή αναγνωρίσεις, εκτός, βέβαια, αν επιλέξουν να µην συνταξιοδοτη-
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θούν µε αυτές τις διατάξεις, αλλά µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 

1/1/2011 και µετά, µε βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010.  

 

Όσον αφορά στη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος από τους φορείς αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα είναι δυνατή και στις περιπτώσεις αυτές η 

αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, σύµφωνα µε τα επιµέρους οριζόµενα στην παρούσα και τις διατάξεις 

περί διπλοσυντασυνταξιούχων. Επισηµαίνουµε, δηλαδή, ότι σε περίπτωση λήψης δεύτερης σύντα-

ξης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και µετά, µε βάση τις 

διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010, θα είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις λήψης δεύτερης σύνταξης µε προϋποθέσεις που δεν µεταβλήθηκαν µε 

το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης, 

µε εξαίρεση την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία, όπως ήδη έχουµε ανα-

φέρει, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1358/1983. 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουµε τα επόµενα παραδείγµατα:  

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

Γυναίκα ασφαλισµένη στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ το 1991, η οποία την 31η/12/2010 είχε 19 έτη 

ασφάλισης και ανήλικο παιδί µπορεί:  

είτε να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη (ως µητέρα ανηλίκου µε τουλάχιστον 

181/2 έτη ή 5500 ηµέρες ασφάλισης) στην ηλικία των 55 ετών (50 για µειωµένη) – 

διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ– χωρίς, στην περίπτωση αυτή να έχει δικαίωµα αναγνώρισης 

πλασµατικών χρόνων ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του 

ν.3996/2011  

είτε να συνταξιοδοτηθεί µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (µε την προϋπόθεση ότι θα 

έχει ανήλικο παιδί κατά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του χρόνου αυτού) και σε ηλικία 

που προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, π.χ. στο 

παράδειγµα αυτό, το 2016 και ηλικία 65 ετών (60 για µειωµένη).  

Αναγνωρίζοντας πλασµατικό χρόνο 4 ετών το 2012, θα έχει 25 (πραγµατικά και πλασµα-

τικά) έτη ασφάλισης και εφόσον έχει και ανήλικο παιδί κατά το έτος αυτό, µπορεί να 
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δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (του 

53ου για µειωµένη)1. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 

Γυναίκα ασφαλισµένη από το 1988 στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, η οποία την 31η/12/2010 είχε ανήλικο παιδί, 

18 έτη ασφάλισης και ηλικία 49 ετών, συµπληρώνει 25 έτη ασφάλισης (χωρίς αναγνώριση 

πλασµατικού χρόνου) το έτος 2017. Το έτος αυτό, εφόσον έχει και ανήλικο παιδί, µπορεί να 

δικαιωθεί πλήρους σύνταξης σε ηλικία 65 ετών (60 για µειωµένη). 

Εναλλακτικά, (µε 181/2 έτη ή 5500 ηµέρες ασφάλισης –διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) το 2011 και 

εφόσον έχει ανήλικο παιδί τότε, µπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης σε 

ηλικία 57 ετών (52 για µειωµένη), 

ή, (παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3996/2011) αναγνωρίζοντας, µέχρι 31/12/2013, 

πλασµατικό χρόνο ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 

2084/1992 (χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, χρόνο επιδότησης 

λόγω ασθένειας, χρόνο ανεργίας κ.λπ.) µπορεί (συµπληρώνοντας 181/2 έτη ή 

5500 ηµέρες ασφάλισης µέχρι 31/12/2010 και µε ανήλικο παιδί τότε), να 

δικαιωθεί σύνταξης λόγω γήρατος µε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι 

31/12/2010 (55 ετών για πλήρη – 50 ετών για µειωµένη σύνταξη). 

ή, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να αναγνωρίσει το 2012 πλασµατικό χρόνο 5 ετών, οπότε, 

έχοντας συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και έχοντας ανήλικο παιδί το 2012, 

µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη ως µητέρα ανηλίκου µε τη 

συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (του 53ου για µειωµένη)1.  

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 3 

Άνδρας ασφαλισµένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ από το 1982, ο οποίος την 31η/12/2010 έχει 20 έτη 

ασφάλισης χωρίς να θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε κάποια από τις προϋποθέσεις συντα-

                                                 
1 Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω αναγνωριζόµενα έτη ασφάλισης δεν µπορεί να είναι χρόνος της περίπτωσης 

(θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 40 (χρόνος παιδιών) του ν.3996/2011, δεδοµένου ότι τέτοιος 

πλασµατικός χρόνος δεν µπορεί να είναι θεµελιωτικός για συνταξιοδότηση µε τις διατάξεις µητέρων ανηλί-

κων. 
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ξιοδότησης των ανδρών ασφαλισµένων µέχρι 31/12/1982, θα δικαιωθεί πλήρους συνταξιοδότησης 

µε τη συµπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία του, π.χ. το 2025 εάν δεν 

έχει διακοπή του ασφαλιστικού του βίου. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να αναγνωριστεί πλασµατικός 

χρόνος ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011, δεδοµένου ότι η 

διάταξη που προβλέπει τη συνταξιοδότηση των µέχρι 31/12/1982 ασφαλισµένων µετά από 35 έτη 

ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους δεν έχει θιγεί από τις διατάξεις του ν. 3863/2010. 

Εναλλακτικά, στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισµένος µπορεί να δικαιωθεί πλήρους 

σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του (προϋπόθε-

ση συνταξιοδότησης 15 έτη ασφάλισης + 65 ετών), χωρίς και πάλι να 

δικαιούται να αναγνωρίσει πλασµατικό χρόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, αφού η εν λόγω προϋπόθεση δεν 

θίγεται από τον ν. 3863/2010. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 4 

Γυναίκα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία 58 ετών και 26 

έτη ασφάλισης, έχει ήδη θεµελιώσει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης το 2010. Η ασφαλισµένη 

αυτή θεµελιώνει δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης το έτος 2012 –µε τη συµπλήρωση του 60ού 

έτους της ηλικίας της. Προφανές είναι ότι, στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να αναγνωριστεί 

πλασµατικός χρόνος του άρθρου 40 του νόµου αυτού. 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5 

Γυναίκα ασφαλισµένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία 52 ετών και 26 

έτη ασφάλισης, δεν έχει θεµελιώσει δικαίωµα λήψης µειωµένης σύνταξης το 2010. Η ασφαλισµένη 

αυτή συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2013, οπότε θεµελιώνει δικαίωµα λήψης 

µειωµένης σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της –εφόσον το επιθυµεί, 

µπορεί να αναγνωρίσει και πλασµατικό χρόνου του άρθρου 40 του νόµου αυτού (προϋπόθεση το 

2010: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών για µειωµένη – 60 για πλήρη. Με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 3863/2010 το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος ετησίως µέχρι το 60ό για 

µειωµένη το 2015 και το 65ο για πλήρη σύνταξη το 2015.) 
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∆ικαίωµα λήψης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος θεµελιώνει όταν συµπληρώσει το όριο 

ηλικίας που προβλέπεται κατά τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της (το 2018), άρα 

µπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης στο 65ο έτος της ηλικίας της. Στην περίπτωση αυτή 

µπορεί, εφόσον το επιθυµεί, να αναγνωρίσει και πλασµατικό χρόνο ασφάλισης. 

 

 

ΙΙ. ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παρ. 5 του άρθρου 61) 

Όπως γνωρίζετε, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004, για τους 

γιατρούς εργασίας που απασχολούνταν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ανεξάρτητα από την ηµε-

ροµηνία πρόσληψής τους και ανεξάρτητα από προηγούµενη υποχρεωτική ασφάλισή τους σε άλλον 

φορέα ασφάλισης πλην του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών  (ΤΣΑΥ) του Ενιαίου 

Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), προβλέφθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση στο ΤΣΑΥ 

και η καταβολή σε αυτό της εισφοράς ελεύθερου επαγγελµατία, ενώ διακόπτονταν η τυχόν υποχρε-

ωτική τους ασφάλιση σε άλλον φορέα, στον οποίο µπορούσαν να ασφαλιστούν προαιρετικά σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, καταβάλλοντας οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλι-

στικών εισφορών τους. 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν.3996/2011,ιατροί εργασίας οι οποίοι 

απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1568/1985 και έχουν υπαχθεί από 

την πρόσληψή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου, πλην του ΤΣΑΥ, φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης, εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα αυτού, εφόσον η πρόσληψή τους 

και η υπαγωγή τους στην ασφάλιση πραγµατοποιήθηκε µέχρι και την 31 

η/ 12/1992. 

 

Εφιστούµε την προσοχή σας στο ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 5 του 

άρθρου 61 του ν.3996/2011 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3232/2004. 

 

 

ΙΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  (παρ. 8 του άρθρου 63) 

Με την παρ. 8 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011, προσδιορίζεται η αληθής έννοια της παρ. 

6 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, µε την οποία επανακαθορίζονται τα ανώτατα ποσά 

συντάξεων γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί για τους µέχρι 
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31/12/1992 ασφαλισµένους που έχουν πραγµατοποιήσει 35 έτη (ή 10.500 ηµέρες) 

ασφάλισης. Με δεδοµένη την οικονοµική κατάσταση της χώρας και την επιβαρυµένη οικονοµική 

κατάσταση των ασφαλιστικών οργανισµών και προκειµένου να ενισχυθούν οικονοµικά, ιδιαίτερα 

στην παρούσα εξαιρετικά δυσµενή οικονοµική συγκυρία, κρίνεται σκόπιµη η ένταξη στο ανά µήνα 

ανώτατο όριο συντάξεων (πλαφόν) του 4πλάσιου του µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ και των 

οικογενειακών επιδοµάτων. Ο νέος αυτός τρόπος επιβολής ανώτατου ορίου στις καταβαλλόµενες 

µηνιαίες συντάξεις γήρατος και αναπηρίας εφαρµόζεται, από 1/7/2011, σε όλους όσους λαµβάνουν 

ή θα λάβουν σύνταξη από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. Ειδικότερα: 

 

Όπως αναφέρουµε και στη µε αριθ. Φ.80000/οικ.16280/1068/14-7-2011 εγκύκλιο της 

Υπηρεσίας µας, το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί 

οργανισµοί στους µισθωτούς ασφαλισµένους τους για 35 έτη ασφάλισης ή 10.500 ηµέρες εργασίας 

συµπεριλαµβανοµένων, από 1/7/2011, και των οικογενειακών επιδοµάτων, δεν µπορεί να υ-

περβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρ-

µοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων (σήµερα 

2.773,40 €).  

Έτσι, π.χ. ασφαλισµένος του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της δικαιούµενης 

µηνιαίας σύνταξης (µαζί µε οικογενειακά επιδόµατα) ανέρχεται σε 2.850,00 €, θα δικαιωθεί 

σύνταξης ύψους 2.773,40 €, δηλαδή θα περιοριστεί στο ανωτέρω πλαφόν. 

 

Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξαγόµενο ποσό σύνταξης (µαζί µε 

οικογενειακά επιδόµατα) δεν υπερβαίνει το ανωτέρω πλαφόν (σήµερα 2.773,40 €), δεν θα γί-

νεται καµία περικοπή. 

Στην περίπτωση, π.χ. ασφαλισµένου του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της 

µηνιαίας σύνταξης, συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειακών επιδοµάτων, είναι 2.500,00 €, το 

ποσό της δικαιούµενης σύνταξης θα είναι 2.500,00 € µηνιαίως. 

Στη συνέχεια, βέβαια, θα εφαρµοστούν το άρθρο 38 του ν. 3863/2010 και οι διατάξεις των 

παραγράφων 10 και 11 του ν. 3986/2011. 

∆ιευκρινίζουµε, λοιπόν, ότι το ποσό της σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% των 

συντάξιµων αποδοχών. Σε αυτό το ποσό θα προστίθενται τα οικογενειακά επιδόµατα, το δε  

άθροισµα των ανωτέρω ποσών (σύνταξη+οικογενειακά επιδόµατα) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
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4πλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρµοζόµενου µε το 

εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων (σήµερα 2.773,40 €). 

 

Η ουσιώδης, εποµένως, διαφοροποίηση που επέρχεται µε τις διατάξεις αυτές είναι ότι οι 

προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών επιδοµάτων δεν προσαυξάνουν πλέον το 4πλάσιο του µέσου 

µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά, από 1/7/2011, δηλαδή από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

του ν. 3986/2011, συµπεριλαµβάνονται στο προαναφερόµενο ποσό, δηλαδή στο 4πλάσιο του 

µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

 

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλι-

σµένους στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

παραγράφου 11 του άρθρου 29 του α.ν.1846/1951. 

 

Συµπληρωµατικά σας γνωρίζουµε ότι η παράγραφος 8 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 

καθώς και ο περιορισµός του β εδαφίου της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, εφαρµόζονται, από 

1/7/2011, σε όλους όσους λαµβάνουν ή θα λάβουν σύνταξη από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

 

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας. 
 

                                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ                                          

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως 

3. Γραφείο Γενικής ∆/ντριας ΚΑ 

4. Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας ∆Υ 

5. Όλες τις ∆/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α. 

6. ∆/νση Κ.Α.Μ. (Όλα τα Τµήµατα)                      


