ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις»

ες της βασικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, οι οποίες αποτελούν και τους πυλώνες του νέου συστήµατος υπολογισµού της νέας σύνταξης.
Άρθρο 2

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το σχέδιο νόµου για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος του ∆ηµοσίου θεσπίζονται αλλαγές
στο υφιστάµενο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό νοµικό
πλαίσιο που διέπει τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους
στρατιωτικούς, µε στόχο την εναρµόνιση του ασφαλιστικού συστήµατος του ∆ηµοσίου µε τις ρυθµίσεις του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα συµµορφώνεται µε την καταδικαστική απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε σχέση µε την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών
και των ανδρών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, καθώς και µε
την Οδηγία 54/2006/ΕΚ κατά το µέρος που εφαρµόζεται
στα συνταξιοδοτικά συστήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις µεταξύ φύλων
για αµοιβή όµοιας εργασίας ή για εργασία της αυτής αξίας, ως αµοιβής νοουµένης και της σύνταξης. Με τις νέες ρυθµίσεις επιχειρείται:
α) Να πραγµατοποιηθεί µια δηµοσιονοµικά βιώσιµη
ρύθµιση στο συνταξιοδοτικό σύστηµα των δηµοσίων υπαλλήλων, που σηµειώνεται ότι απορροφά πάνω από το
10% των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού.
β) Να διαµορφωθεί µια πιο δίκαιη και ισότιµη αντιµετώπιση των δηµοσίων υπαλλήλων τόσο µεταξύ τους, αντιµετωπίζοντας φαινόµενα διακριτής µεταχείρισης (άνδρες-γυναίκες, κλαδικές και ειδικές ρυθµίσεις, όπως οι
υπάλληλοι της Βουλής, τα αιρετά όργανα κ.λπ.) όσο και
µεταξύ των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπολοίπων ασφαλισµένων, και
γ) Να απελευθερωθούν πόροι από την καταβολή συντάξεων που θα επιτρέψουν τη χρηµατοδότηση και λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσµατικού και ποιοτικού κοινωνικού κράτους, που θα εξασφαλίζει δικαιώµατα
και υπηρεσίες για όλους τους εργαζόµενους.
Επίσης µε το νοµοσχέδιο αυτό, µεταξύ άλλων, καλύπτεται κατά τρόπο τυπικό η εφάπαξ έκτακτη οικονοµική
παροχή που καταβλήθηκε το έτος 2009 στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, ρυθµίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς του αγρονοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής και τροποποιούνται οι διατάξεις των Συνταξιοδοτικών Κωδίκων του ∆ηµοσίου, επεκτείνοντας τη
συνταξιοδοτική προστασία που παρέχεται στα άτοµα µε
αναπηρίες.
Ειδικότερα, οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι, κατά
άρθρο, οι ακόλουθες:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού θεσµοθετείται
και για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου νέος τρόπος
υπολογισµού της µηνιαίας σύνταξης, ο οποίος θα ισχύσει για όσους θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα από
1.1.2015 και εφεξής.
Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται οι έννοι-

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ορίζεται
ότι οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο
από 1.1.2011 και µετά, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου, οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των
εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
καθώς και οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται από
1.1.2011 και µετά, εξαιρουµένων των στρατευσίµων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας
σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η εξαίρεση αυτή κρίνεται επιβεβληµένη γιατί οι συντάξεις των προσώπων αυτών εξοµοιώνονται µε πολεµικές συντάξεις.
Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν
ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου από 1.1.1993 και µετά.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται ότι οι
ειδικές διατάξεις του ν. 1897/1990 που αφορούν τον κανονισµό της σύνταξης σε θύµατα τροµοκρατίας, καθώς
και αυτές του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που ρυθµίζουν τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου
ή του στρατιωτικού που καθίσταται ανίκανος κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο,
εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη µεταφορά των
προσώπων αυτών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να
συνεχιστεί η αυξηµένη συνταξιοδοτική προστασία που
παρέχεται στα πρόσωπα αυτά από την Πολιτεία.
Άρθρο 3
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται από
1.1.2015 η βασική σύνταξη, το µηνιαίο ποσό της οποίας
ορίζεται σε 360,00€ για το έτος 2010 και η οποία αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 7 του νόµου αυτού.
Τη βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 2 που έχουν ασφαλιστεί στο ∆ηµόσιο
µέχρι 31.12.2010 και τα οποία θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την αναλογική σύνταξη.
Για τους δικαιούχους της βασικής σύνταξης, εφόσον
έχουν διορισθεί στο ∆ηµόσιο µέχρι 31.12.2010 και θεµελιώνουν δικαίωµα πλήρους σύνταξης ή σύνταξης για λόγους υγείας, µετά την 1.1.2015, το ποσό της βασικής σύνταξης είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης που έχουν
πραγµατοποιήσει από 1.1.2011 και εφεξής, σε σχέση
προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.
Η βασική σύνταξη µειώνεται στις περιπτώσεις θεµελίωσης εξ ιδίου δικαιώµατος µειωµένης σύνταξης, καθώς και στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου.
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Το ποσοστό της µείωσης της βασικής σύνταξης, προκειµένου για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Σηµειώνεται ότι η βασική σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη στα πρόσωπα που πάσχουν από βαριές αναπηρίες
(τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, νεφρική ανεπάρκεια κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης
λόγω θανάτου µετά την 1.1.2015, το ποσό της βασικής
σύνταξης προσδιορίζεται µε βάση το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου που ορίζεται από τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία του ∆ηµοσίου. ∆ηλαδή αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, επιζών σύζυγος, τέκνα, τότε το ποσό της βασικής σύνταξης επιµερίζεται µε βάση το ποσοστό καθενός στην αναλογική σύνταξη. Προκειµένου για τέκνα, το ανωτέρω ποσοστό της
βασικής σύνταξης καταβάλλεται για όσο χρόνο δικαιούνται σύνταξη σύµφωνα µε τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία
του ∆ηµοσίου. Εξυπακούεται ότι αν τέκνα είναι ανάπηρα
η βασική σύνταξη θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται ανεξαρτήτως ηλικίας. Το καταβαλλόµενο σε αυτά ποσοστό µετά τη διακοπή χορήγησής του προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στον δικαιούχο επιζώντα σύζυγο
και µέχρι του ποσοστού της δικαιούµενης σύνταξης.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου που
λαµβάνουν σύνταξη και εξ ιδίου δικαιώµατος ή περισσότερες της µιας συντάξεις λόγω θανάτου, δικαιούνται βασική σύνταξη για την εξ ιδίου δικαιώµατος και για τη µεγαλύτερη από τις συντάξεις λόγω θανάτου.
Βασική σύνταξη δικαιούται ο συνταξιούχος λόγω θανάτου ο οποίος εργάζεται ή απασχολείται.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων µε περισσότερες της
µιας συντάξεις εξ ιδίου δικαιώµατος, χορηγείται µία βασική σύνταξη, ενώ σε περίπτωση συνταξιούχου που δικαιούται µία πλήρη και µία µειωµένη κύρια σύνταξη χορηγείται µια πλήρης βασική σύνταξη που καταβάλλεται
από τον Φορέα που χορηγεί την πλήρη σύνταξη.
Ορίζεται, τέλος, ότι αρµόδιος για την καταβολή της
βασικής σύνταξης είναι ο απονέµων την αναλογική σύνταξη φορέας κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.
Β. Όσοι έχουν πραγµατοποιήσει λιγότερα από 15 πλήρη έτη.
Για να δικαιωθούν τη βασική σύνταξη οι ανωτέρω απαιτείται να πληρούν κριτήρια ηλικίας, ελάχιστων ετών παραµονής στη χώρα και εισοδηµατικά κριτήρια.
Πλήρης βασική σύνταξη δίνεται σε όσους από τους ανωτέρω πληρούν όλα τα κριτήρια που θέτει η διάταξη
αυτή και έχουν παραµείνει στη χώρα τουλάχιστον 15 έτη
µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους, µε
τη συµπλήρωση του οποίου χορηγείται στην κατηγορία
αυτή η βασική σύνταξη.
Για όσους έχουν παραµείνει στη χώρα λιγότερο από
35 πλήρη έτη (και τουλάχιστον 15), το ποσό της βασικής
σύνταξης µειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος παραµονής
που υπολείπεται των 35 .
Ως αρµόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης ορίζεται ο φορέας που καταβάλλει το αναλογικό
τµήµα σύνταξης, στις περιπτώσεις ασφαλισµένων που
δικαιούνται αναλογικό τµήµα σύνταξης.

Άρθρο 4
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού θεσµοθετείται η αναλογική σύνταξη, η οποία αποτελεί το τµήµα σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και τα έτη ασφάλισης από
1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισµένου που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015 στο ∆ηµόσιο .
Ειδικότερα, ορίζεται ότι η αναλογική σύνταξη χορηγείται σε όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1.1.2015 και εφεξής. Το ύψος της µηνιαίας αναλογικής
σύνταξης υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης
µε βάση κλιµακούµενα ποσοστά και χορηγείται κατά τη
συµπλήρωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 πλήρη έτη, ενώ για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης µικρότερο
των 15 πλήρων ετών στο 65ο έτος της ηλικίας τους.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καθορίζονται οι
συντάξιµες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αναλογική σύνταξη.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι αναλογική σύνταξη δικαιούνται και όσοι ασφαλίστηκαν
για πρώτη φορά πριν την 1.1.2011, εφόσον θεµελιώνουν
δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015. Ειδικότερα η µηνιαία σύνταξη αυτής της κατηγορίας ασφαλισµένων αποτελείται από δύο τµήµατα:
α. τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους µέχρι 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά και τις συντάξιµες αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής
νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές
ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους,
β. αναλογικό τµήµα σύνταξης µε βάση το χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι το
ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αφού πρώτα συνυπολογιστούν
τα έτη ασφάλισης που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος µέχρι 31.12.2010, οι δε συντάξιµες αποδοχές
για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος σύνταξης
είναι το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος από 1.1.2011 και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.
Επίσης προβλέπεται ότι για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος της σύνταξης όσων πάσχουν από βαριές αναπηρίες (τυφλοί, παραπληγικοί κ.λπ.), λαµβάνεται
υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35
έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει και µε τα σηµερινά συνταξιοδοτικά δεδοµένα.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι για
τους παλιούς ασφαλισµένους, δηλαδή όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης µέχρι 31.12.1992, που θα θεµελιώσουν δικαίωµα
σύνταξης µέχρι 31.12.2014, το τµήµα της µηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από
1.1.2013 µέχρι 31.12.2014 δεν µπορεί να υπερβαίνει το
2% των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του νόµου αυ-
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τού για την προσαύξηση της σύνταξης πέραν της 35ετίας καθώς και αυτές της παραγράφου 7 του άρθρου µόνου του ν. 3847/2010, µε τις οποίες ορίζεται ότι ο υπολογισµός της σύνταξης όσων έχουν θεµελιώσει δικαίωµα
σύνταξης µέχρι 31.12.2010 διενεργείται µε βάση τα σηµερινά συνταξιοδοτικά δεδοµένα.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6, προβλέπεται ότι το ποσό της αναλογικής σύνταξης λόγω θανάτου και
οι δικαιούχοι ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου και τις διατάξεις του νόµου αυτού.
7. Με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 προβλέπεται ότι οι συντάξεις των αναπήρων οπλιτών ειρηνικής
περιόδου, καθώς και των προσώπων που δεν υπάγονται
από 1.1.2011 στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(πολεµικές συντάξεις, συντάξεις αιρετών οργάνων
κ.λπ.) θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται µε βάση τις
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση.
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 ορίζεται ότι για
θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση.
9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ορίζεται ότι οι
διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως ισχύουν κάθε φορά για τους ασφαλισµένους για πρώτη φορά σε ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 5
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι µετά τη δηµιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 καταργούνται όλες οι Επιτροπές
πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήµερα
στους ΦΚΑ, στις Νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση
τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
καθώς και την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία
των Ανωτάτων Υγειονοµικών Επιτροπών, Στρατού
(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
καθώς και της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της
Ελληνικής Αστυνοµίας, εξακολουθούν να ισχύουν. Η εξακολούθηση της λειτουργίας των Επιτροπών αυτών κρίθηκε αναγκαία λόγω του ιδιαίτερου αντικειµένου επί του
οποίου γνωµατεύουν (κρίση όχι µόνο επί του ποσοστού
αναπηρίας στρατιωτικών και υπηρετούντων στα Σώµατα
Ασφαλείας, αλλά και επί των συνθηκών που επέφεραν
την αναπηρία αυτή, οι οποίες και συναρτώνται µε τον κανονισµό της σύνταξης).
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι και
οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου υπάγονται ως προς την
πιστοποίηση της τυχόν αναπηρίας τους, καθώς και του
ποσοστού αυτής στον Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας, όπως και οι ασφαλισµένοι στους
υπόλοιπους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Χώρας,
προκειµένου να εξαλειφθούν η αδιαφάνεια και να διασφαλισθεί η αµεροληψία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 6
Με την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στην υπόθεση C-559/07 κρίθηκε ότι οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ των παραγράφων 1 των άρθρων 1 (πολιτικοί υπάλληλοι) και 26 (στρατιωτικοί), καθώς και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που ορίζουν διαφορετική µεταχείριση µεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούµενη υπηρεσία θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, αντιβαίνουν στα οριζόµενα στο άρθρο 141 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας ως προς την καταβολή αµοιβής. Σε συνέχεια της υπόθεσης αυτής και λόγω
της µη έγκαιρης συµµόρφωσης µε το διατακτικό της υπόθεσης του ∆.Ε.Κ., η Χώρα µας έχει λάβει από
29.1.2010 προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, µε την οποία επιφυλάσσεται του δικαιώµατός
της να προσφύγει στο ∆.Ε.Κ. για την επιβολή προστίµου.
Οι προαναφερόµενες διατάξεις, που αναφέρονται στα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αφορούν µόνον τους τακτικούς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου..
Με τις προτεινόµενες διατάξεις καταργούνται ή τροποποιούνται, κατά περίπτωση, οι προαναφερόµενες διατάξεις ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και του χρόνου υπηρεσίας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η µεταχρονολόγηση της ισχύος των διατάξεων αυτών από 1.1.2011 και η σταδιακή εφαρµογή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών
κρίθηκε απαραίτητη για να µην προσβληθεί η βεβαιότητα
των έννοµων σχέσεων όσων εµπίπτουν σε αυτές.
Ταυτόχρονα και προκειµένου να εξορθολογιστεί περαιτέρω το συνταξιοδοτικό σύστηµα του ∆ηµοσίου, τίθενται για πρώτη φορά όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των δικαστικών λειτουργών και του Κύριου Προσωπικού του Ν.Σ.Κ..
Ειδικότερα οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού είναι, κατά
παράγραφο, οι ακόλουθες:
1. α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 (περίπτωση
α΄) εξοµοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (25 έτη) άνδρες και
γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί µέχρι
31.12.1982. Η άµεση αυτή εξίσωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσµατα δεδοµένου ότι οι γυναίκες της
κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωµα.
Επίσης, µε τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος τόσο για
τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες δηλαδή
να έχουν την επιµέλεια των παιδιών µε δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου επέρχεται εξοµοίωση των ανδρών και γυναικών
στρατιωτικών ως προς τα έτη θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος (25 έτη), σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στις ανωτέρω διατάξεις της περίπτωσης α΄.
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2. α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εξοµοιώνονται, από 1.1.2011, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των
ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου.
Έτσι, µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος) για τους
άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.1997.
β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ θεσπίζονται, από 1.1.2011, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998
και µετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο
από 1ης Ιανουαρίου 1983 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1992:
- Για όσους έχουν ανήλικο παιδί ή τρία τουλάχιστον
παιδιά και συµπληρώσουν την 25ετία το έτος 2011, το
52ο έτος της ηλικίας, για όσους συµπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και
για όσους συµπληρώσουν την 25ετία από το έτος 2013
και µετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
- Το 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που
έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.
- Το 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις
ανωτέρω κατηγορίες και θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για
όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης το έτος 2012 και
στο 65ο έτος για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
από το έτος 2013 και µετά.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 εξοµοιώνεται το
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου που µπορούν να αποχωρήσουν
από την Υπηρεσία πριν τη συµπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν µειωµένη σύνταξη και ορίζεται στο στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο
60ό έτος το 2013.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από 1.1.1983 και µετά ο προβλεπόµενος σήµερα
χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που απαιτείται προκειµένου να αποχωρήσουν µε τη συµπλήρωση του 58ου έτους
της ηλικίας καθώς και ο προβλεπόµενος χρόνος των 37
ετών που απαιτείται προκειµένου να αποχωρήσουν από
την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αυξάνεται
σταδιακά µέχρι το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το
δε όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται για το έτος 2011
στο 59ο και από το έτος 2012 και εφεξής στο 60ό. Τα
νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι’ αυτούς που συµπληρώνουν τα 37 έτη υπηρεσίας από το έτος 2011 και µετά.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 καταργούνται οι
διατάξεις που προβλέπουν ότι οι δικαστικοί λειτουργοί,
το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και οι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και
γυναικών υπαλλήλων που έχουν διοριστεί µέχρι
31.12.1982 και θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1.1.1998 και µετά, ως προς την αποχώρηση από την υπηρεσία χωρίς όριο ηλικίας. Οι διατάξεις αυτές δεν επιφέρουν συνταξιοδοτικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι οι
γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα.
7. α. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β της
παραγράφου 7 εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου

που πρωτοασφαλίστηκαν µετά την 1.1.1993, µε τις ανάλογες επεµβάσεις στις διατάξεις του ν. 2084/1992. Στην
περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άµεσα από 1.1.2013
και µετά, δεδοµένου ότι οι υπαγόµενοι στην κατηγορία
αυτή δεν θα έχουν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι
το έτος 2013.
β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 7 εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
(65ο έτος) ανδρών και γυναικών που έχουν προσληφθεί
µέχρι 31.12.1992 και οι οποίοι έχουν συνολική υπηρεσία
15 έτη.
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών υπαλλήλων
που έχουν υπαχθεί στο θεσµό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων υπό καθεστώς ∆ηµοσίου, διαµορφώνεται από 1.1.2011 στο πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος,
αυξανόµενο κατά δύο και µισό (2 ½) έτη για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού
(60ου) έτους της ηλικίας τους.
9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 ορίζεται ότι από
1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού για τους τακτικούς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, έχουν ανάλογη εφαρµογή για τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και για το κύριο προσωπικό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ορίζεται ότι
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού η ενηλικίωση των τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το 18ο
έτος της ηλικίας τους, παρέχοντας έτσι ευνοϊκό χρόνο
στους υπαγόµενους σε αυτές.
11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 ορίζεται ότι
όσα από τα πρόσωπα των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που τροποποιούνται ή
καταργούνται µε το νοµοσχέδιο αυτό, έχουν θεµελιώσει
δικαίωµα σύνταξης µε βάση τις διατάξεις αυτές µέχρι
31.12.2010, δεν θίγονται από την κατάργηση ή τροποποίησή τους. Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν
να εφαρµόζονται οι ισχύουσες µέχρι τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεµελίωση
δικαιώµατος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, για να µην προσβληθεί η βεβαιότητα των έννοµων σχέσεων όσων εµπίπτουν σε αυτές.
Άρθρο 7
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι από 1.1.2014 οι καταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των χορηγιών και των βοηθηµάτων του ∆ηµοσίου, αναπροσαρµόζονται µόνο µε
διάταξη ειδικού τυπικού νόµου για την ψήφιση του οποίου τηρείται η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Συντάγµατος.
Επίσης καθορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης µε την οποία προβλέπεται αναπροσαρµογή ή αύξηση
των συντάξεων, χορηγιών και βοηθηµάτων που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο, κατά τρόπο διαφορετικό από τον
οριζόµενο στην παράγραφο αυτή.
2. Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ότι από 1.1.2011
και ανά δύο έτη η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί α-
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ναλογιστικές µελέτες µε αντικείµενο την εξέλιξη της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Οι εν λόγω αναλογιστικές µελέτες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών µέχρι και το
έτος 2060 και µε έτος αναφοράς το 2009 δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 2,5 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Επιπλέον µε τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ο ανακαθορισµός των συντάξεων µε ειδικό νόµο, προκειµένου για τη
διασφάλιση της βιωσιµότητας του συστήµατος.
3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι, από 1.1.2021,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα όρια συνταξιοδότησης που προβλέπονται από καταστατικές ή γενικές
διατάξεις νόµων ανακαθορίζονται κατά τη µεταβολή του
προσδόκιµου ζωής του πληθυσµού της χώρας, µε βάση
δείκτες που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τη Eurostat.
Η θέσπιση των διατάξεων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου να καταστεί µακροπρόθεσµα βιώσιµο το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.

Άρθρο 9
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται εφεξής το δικαίωµα συνταξιοδότησης των άγαµων και διαζευγµένων θυγατέρων συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, δεδοµένου ότι έχουν µεταβληθεί οι κοινωνικο-ασφαλιστικές συνθήκες που αποτελούσαν τη δικαιολογητική βάση
του δικαιώµατος αυτού. Άλλωστε, η διατήρηση του σχετικού δικαιώµατος είναι αδύνατη, λόγω αντίθεσης των
καταργούµενων διατάξεων µε αυτές της Οδηγίας
54/2006/ΕΚ. Ταυτόχρονα, εισάγονται πρόσθετοι περιορισµοί σε όσες έχουν θεµελιώσει το σχετικό δικαίωµα.
Συγκεκριµένα:
1. Καταργείται το δικαίωµα συνταξιοδότησης των άγαµων και διαζευγµένων θυγατέρων (παρ. 1, περιπτώσεις
α΄-δ΄) και
2. Περικόπτεται περαιτέρω η σύνταξη όσων άγαµων ή
διαζευγµένων θυγατέρων έχουν εισοδήµατα, µε αυστηροποίηση των προγενέστερων διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 και εισάγεται εισοδηµατικό όριο, πέραν του οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται (παράγραφοι 3 και 4).

Άρθρο 8
Άρθρο 10
1. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1,
προκειµένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος, θα
πρέπει να έχουν παρέλθει από την τέλεση του γάµου
τρία έτη για τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και σε πέντε έτη για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου. Ως προς
τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του ∆ηµοσίου.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 επεκτείνονται
και στο ∆ηµόσιο οι περιορισµοί στο ποσό της σύνταξης
των επιζώντων συζύγων, εκτός των αναπήρων, που λαµβάνουν και σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα ή αυτοαπασχολούνται.
Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συµµετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα παιδιά ή παιδιά που σπουδάζουν, το ποσό που περικόπτεται από τη σύνταξη του επιζώντος συζύγου επιµερίζεται στα παιδιά σε ίσα µέρη.
Από τους κατά τα ανωτέρω περιορισµούς εξαιρούνται
όσοι εκ των επιζώντων συζύγων λαµβάνουν εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη από το ∆ηµόσιο ή σύνταξη λόγω
τροµοκρατικής ενέργειας ή βίαιου συµβάντος ή πολεµική σύνταξη, καθώς και όσοι η σύνταξή τους καταβάλλεται ήδη µειωµένη κατά 70% ή αναστέλλεται η καταβολή
της, επειδή κατέχουν θέση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους επιζώντες συζύγους που
συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα
Προσωπικού Σιδηροδρόµων. Ταυτόχρονα επεκτείνεται
το δικαίωµα καταβολής δύο συντάξεων από το ∆ηµόσιο,
στους επιζώντες συζύγους που λαµβάνουν σύνταξη µε
βάση τις διατάξεις του προαναφερόµενου Κώδικα και δικαιούνται και εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη από το ∆ηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή η µία εκ των δύο συντάξεων, κατόπιν επιλογής τους, καταβάλλεται µειωµένη κατά
75%, όπως ισχύει και για τους λοιπούς συνταξιούχους
του ∆ηµοσίου που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του
ν. 2676/1999, οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι γήρατος ή
θανάτου των φορέων κύριας ασφάλισης που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπόκεινται σε περιορισµούς ως προς
την καταβολή της σύνταξής τους (αναστολή της σύνταξής τους, εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος
της ηλικίας τους, µείωση κατά 70% του ποσού αυτής εφόσον έχουν υπερβεί 55ο έτος της ηλικίας, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια, µε προσαύξηση κατά 20% του ποσού αυτού για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει
σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία).
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 10 και για
λόγους ίσης µεταχείρισης όλων των συνταξιούχων της
Χώρας, οι ανωτέρω διατάξεις επεκτείνονται και στους
συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν.
2592/ 1998 και των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 58
του π.δ. 169/2007, οι οποίες ήδη θέτουν περιορισµούς,
για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου που απασχολούνται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Άρθρο 11
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης µε βάση το οποίο υπολογίζεται η
προσαύξηση της σύνταξης για τα έτη υπηρεσίας πέραν
του 35ου και µέχρι του 40ου για όσους έχουν προσληφθεί στο ∆ηµόσιο µέχρι 31.12.1992.
Άρθρο 12
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνεται και
για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, προκειµένου οι συνταξιούχοι
που λαµβάνουν ικανοποιητικές συντάξεις να συµβάλλουν στη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµα-
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τος, προκειµένου να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής συντάξεων.
Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται
από 1.8.2010 ειδική µηνιαία εισφορά για τους συνταξιούχους οι συντάξεις των οποίων είναι πάνω από
1.400,00€, η οποία κλιµακώνεται ανάλογα µε το καταβαλλόµενο ποσό σύνταξης και συγκεκριµένα:
1. Για συντάξεις από 1.400,01 € µέχρι 1.700,00 € ποσοστό 3%
2. Για συντάξεις από 1.700,01 € µέχρι 2.000,00 € ποσοστό 4%
3. Για συντάξεις από 2.000,01 € µέχρι 2.300,00 € ποσοστό 5%
4. Για συντάξεις από 2.300,01 € µέχρι 2.600,00 € ποσοστό 6%
5. Για συντάξεις από 2.600,01 € µέχρι 2.900,00 € ποσοστό 7%
6. Για συντάξεις από 2.900,01 € µέχρι 3.200,00 € ποσοστό 8%
7. Για συντάξεις από 3.200,01 € µέχρι 3.500,00 € ποσοστό 9%
8. Για συντάξεις από 3.500,01 € και πάνω ποσοστό 10%.
Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης µετά
την παρακράτηση της εισφοράς δε µπορεί να υπολείπεται των 1.400,00€.
Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης καθώς και τα συγκαταβαλλόµενα µε αυτή
ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν.
3670/2008 (ΦΕΚ 117Α΄) και της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της µίας κύριας σύνταξης από το ∆ηµόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό φορέα, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών και παρακράτηση γίνεται
από τον φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ.169/2007(παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί κ.λπ.), καθώς και όσοι λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των ν.
1897/1990 και 1977/1991(θύµατα τροµοκρατίας ή βίαιου
συµβάντος).
Η ειδική εισφορά θα αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασµό που συστήνεται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), τα δε ποσά που θα συγκεντρώνονται θα διατίθενται για την κάλυψη των ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 13
1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού νοµιµοποιείται η
έκτακτη οικονοµική παροχή που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου το έτος 2009.
Συγκεκριµένα, µε τις παραγράφους 1 και 2 ορίζεται ότι
στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, µε εξαίρεση τους
δικαστικούς, τα µέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
και τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., χορηγείται για το έτος 2009
εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή ύψους 500 ευρώ για
όσους λαµβάνουν µηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη
µέχρι 800 ευρώ και 300 ευρώ για όσους λαµβάνουν µηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη από 800,01 ευρώ µέχρι
1.100 ευρώ.
Στην έννοια της βασικής σύνταξης δεν συµπεριλαµβάνονται τα συγκαταβαλλόµενα µε τη σύνταξη επιδόµατα
(εξοµάλυνσης, συζύγου και τέκνων, ανικανότητας κ.λπ.),
καθώς και το ποσό της τυχόν προσωπικής διαφοράς.
Οι δικαστικοί, το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και οι ια-

τροί του Ε.Σ.Υ., εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις αυτές γιατί ήδη µε τα ειδικά µισθολόγια που ίσχυσαν γι’ αυτούς από 1.1.2009 έλαβαν για το έτος αυτό πολύ µεγαλύτερη
αύξηση από αυτήν που προκύπτει για τους λοιπούς συνταξιούχους µε τη χορήγηση της ανωτέρω έκτακτης οικονοµικής παροχής.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι η έκτακτη οικονοµική παροχή δεν υπόκειται σε καµία κράτηση (φόρος, υγειονοµική περίθαλψη κ.λπ.).
3. Με τις αντισωρευτικές διατάξεις της παραγράφου 4
αποφεύγεται η χορήγηση της ανωτέρω παροχής σε περίπτωση λήψης δύο συντάξεων από το ∆ηµόσιο, αν αυτές υπερβαίνουν τα τιθέµενα στην παράγραφο 1 εισοδηµατικά όρια. Συγκεκριµένα, στις περιπτώσεις καταβολής
στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το ∆ηµόσιο, προκειµένου να καταβληθεί η έκτακτη οικονοµική παροχή,
για τον προσδιορισµό της µηνιαίας ακαθάριστης βασικής
σύνταξης λαµβάνονται υπόψη αθροιστικά τα αντίστοιχα
ποσά και των δύο συντάξεων.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ρυθµίζεται η καταβολή της οικονοµικής παροχής σε περίπτωση που συντρέχουν στη σύνταξη περισσότερα του ενός πρόσωπα
(περιπτώσεις µεταβιβασθείσας σύνταξης) και ορίζεται ότι το ποσό της παροχής αυτής είναι αυτό που αντιστοιχεί
στο ποσό της ακαθάριστης µηνιαίας βασικής σύνταξης
που καταβάλλεται σε καθέναν από αυτούς.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι σε
περίπτωση που καταβάλλεται µειωµένη σύνταξη λόγω
κατοχής θέσης στο ∆ηµόσιο ή υψηλών εισοδηµάτων,
δεν θα καταβληθεί η έκτακτη οικονοµική παροχή προκειµένου να αποφευχθεί η καταβολή της παροχής αυτής σε
πρόσωπα που έχουν υψηλά εισοδήµατα και για το λόγο
αυτόν λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι για
όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας από 1.1.2009 µέχρι
την ηµεροµηνία ισχύος του ν. 3758/2009, ήτοι µέχρι
5.5.2009, η εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή, θα τους
καταβληθεί µε τη σύνταξή τους. Όσοι εξέρχονται µετά
την ηµεροµηνία αυτή θα λάβουν την ανωτέρω παροχή µε
τις αποδοχές ενέργειας.
Άρθρο 14
Με τις διατάξεις του ν. 3585/2007 ιδρύθηκε η Ελληνική
Αγροφυλακή. Επειδή το αγρονοµικό προσωπικό του νεοσύστατου αυτού σώµατος δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, προτείνονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, µε τις οποίες:
1. Ορίζεται η υπαγωγή του αγρονοµικού προσωπικού
της Ελληνικής Αγροφυλακής στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που υπάγονται οι δηµόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι
(παρ. 1).
2. Καθορίζεται ο συντάξιµος µισθός βάσει του οποίου
θα κανονιστεί η σύνταξη του αγρονοµικού προσωπικού
και επί του οποίου θα διενεργούνται οι προβλεπόµενες
ασφαλιστικές εισφορές (παρ. 2).
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από την ηµεροµηνία ίδρυσης της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία
ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 3585/07 (5.7.2007).
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι η
προθεσµία επιλογής συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού καθεστώτος των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 4 του
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ν. 3513/2006 για όσους υπαλλήλους έχουν µεταταγεί ή
µεταφερθεί στην Ελληνική Αγροφυλακή µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ενσωµατώνεται
στις συντάξιµες αποδοχές του αγρονοµικού προσωπικού
το επίδοµα θέσης ευθύνης των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.3585/2007. Η ενσωµάτωση αυτή κρίνεται επιβεβληµένη, αφού όλες οι
κατηγορίες υπαλλήλων-λειτουργών του ∆ηµοσίου έχουν ενσωµατώσει αντίστοιχα επιδόµατα.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 προβλέπεται η
αναπροσαρµογή των συντάξεων όσων έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του
νόµου αυτού µε ενσωµάτωση στις συντάξιµες αποδοχές
τους του επιδόµατος θέσης ευθύνης, το οποίο υπόκειται
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού σε
κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ ∆ηµοσίου.
Άρθρο 15
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/
1998 µε βάση τις οποίες στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, καθώς και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982, που λαµβάνουν συγχρόνως
σύνταξη και αποδοχές, η σύνταξη καταβάλλεται µειωµένη κατά 70%, έχουν εφαρµογή και για τους βουλευτές
που λαµβάνουν ταυτόχρονα βουλευτική αποζηµίωση και
σύνταξη από το ∆ηµόσιο, καθώς και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού που λαµβάνουν ταυτόχρονα έξοδα παράστασης και σύνταξη από το ∆ηµόσιο.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι οι δήµαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων που επιλέγουν
την καταβολή των εξόδων παράστασης αντί της σύνταξης, διατηρούν το καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης
που υπάγονταν σαν συνταξιούχοι και οι αναλογούσες
κρατήσεις υπολογίζονται επί των εξόδων παράστασης
και αποδίδονται στον οικείο φορέα.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού που είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι, µε εξαίρεση τους νοµάρχες, τους
δηµάρχους και τους προέδρους κοινοτήτων, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 7 του ν. 3833/2010
επιλέγουν την καταβολή των εξόδων παράστασης της
θέσης που έχουν εκλεγεί αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της προηγούµενης θέσης τους, οπότε και όλη η θητεία τους ως αιρετών
οργάνων λογίζεται ως πραγµατική και συντάξιµη στη θέση από την οποία προέρχονται.
Άρθρο 16
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού για λόγους ίσης
µεταχείρισης των διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων που
υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του ∆ηµοσίου,
προβλέπεται ότι από 1.1.2011 για τον υπολογισµό της
σύνταξης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής εφαρµόζονται οι διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ο µισθός µε βάση
τον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη των προσώπων αυτών

είναι αυτός που προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις
του Κανονισµού της Βουλής.
Οι υπάλληλοι της Βουλής που θα έχουν θεµελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωµα (25ετία) µέχρι την 31.12.2010,
δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού και εποµένως η σύνταξή τους θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται µε βάση τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, όπως αυτές ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, ανεξαρτήτως του χρόνου αποχώρησης από την υπηρεσία.
Άρθρο 17
1. Με τις διατάξεις της παραγάφου 1 υπάγονται στις
διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ.169/2007 που προβλέπουν τη χορήγηση
πλήρους σύνταξης, µετά τη συµπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας, και όσοι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου πάσχουν από
αιµορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ καθώς και από µυασθένειαµυοπάθεια, εφόσον έχουν ποσοστό ανικανότητας 67%.
Ως βάση υπολογισµού της πλήρους αυτής σύνταξης
(800/1000) λαµβάνεται υπόψη ο συντάξιµος µισθός που
έχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της εξόδου του από την
Υπηρεσία.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι οι
διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.169/2007 που ισχύουν
για τους πολιτικούς υπαλλήλους που προβλέπουν την
ευνοϊκή συνταξιοδοτική µεταχείριση πολιτικών υπαλλήλων που πάσχουν από βαριές αναπηρίες, (τυφλοί, παραπληγικοί κ.λπ.) έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους
στρατιωτικούς, καθώς και για όσους υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου και
πρωτοασφαλίστηκαν σε φορέα κύριας ασφάλισης µετά
την 1.1.1993, σε περίπτωση που πάσχουν από τις ίδιες αναπηρίες.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόσωπα στα οποία
έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών
κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, καθώς και για
τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει, έτσι ώστε το σχετικό δικαίωµα να µην καταλάβει µόνο τους παθόντες µετά ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.
Άρθρο 18
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης που λαµβάνονται υπόψη για τη συµπλήρωση του εκάστοτε απαιτούµενου για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος
χρόνου ασφάλισης των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου και
επιπλέον καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης και εξαγοράς τους.
Έτσι, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1.1.2011 και µετά, πέραν των ήδη προβλεπόµενων χρόνων θα είναι δυνατή η προσµέτρηση και του χρόνου
σπουδών σε µέσες ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Τέλος
καθορίζεται, ότι για τα πρόσωπα αυτά ο συνολικός χρόνος για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί αποδοχές, που
µπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιµος, ανέρχεται σε επτά έτη, µε κλιµάκωση του χρόνου ανάλογα µε το έτος
θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
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Άρθρο 19
1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αποχωρούν από αυτές χωρίς να έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τον Κανονισµό Υπηρεσιακής Κατάστασης (Κ.Υ.Κ.) των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να µεταφέρουν τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα στο Ελληνικό Συνταξιοδοτικό
Σύστηµα. Με τις διατάξεις αυτές εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 11 του 8ου παραρτήµατος του ανωτέρω Κ.Υ.Κ.,
οι δε µαθηµατικοί τύποι που θα µετατρέψουν το µεταφερόµενο ασφαλιστικό-στατιστικό ισοδύναµο σε ασφαλιστικό χρόνο στους ελληνικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµοσίου,
θα καθοριστούν µε κοινή υπουργική απόφαση.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 επιµηκύνεται η
προθεσµία υποβολής δήλωσης αποδοχής της µεταφοράς του αναλογιστικού ισοδυνάµου από το Ελληνικό Σύστηµα στο Σύστηµα Συνταξιοδότησης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από ένα έτος σε δύο, προκειµένου να έχει ο ενδιαφερόµενος γνώση του συνολικού ασφαλιστικού χρόνου που µεταφέρεται και των αντίστοιχων δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτόν, δεδοµένου ότι ο υπολογισµός του ασφαλιστικού χρόνου που
αντιστοιχούσε σε κάποια επικουρικά ταµεία καθυστερούσε πλέον του έτους, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει
η προαναφερόµενη συνολική εικόνα.
3. α. Μετά την τροποποίηση από 1.5.2004 του άρθρου
11 του 8ου παραρτήµατος του Κανονισµού Υπηρεσιακής
Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(Κ.Υ.Κ.) το Γραφείο ∆ιαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατοµικών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε ο
υπολογισµός του αναλογιστικού ισοδυνάµου που αντιστοιχεί στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν αποκτήσει υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα, να γίνεται κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στη ∆ιοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και όχι κατά την ηµεροµηνία που περιέρχεται η αίτηση αυτή στους Ελληνικούς οργανισµούς
σύνδεσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται από 1.5.2004 οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 2592/1998 ώστε να εναρµονιστεί η Ελληνική νοµοθεσία προς τα ανωτέρω οριζόµενα από τον (Κ.Υ.Κ.).
β. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄, το ποσό αναλογιστικού ισοδυνάµου που µεταφέρεται στο Συνταξιοδοτικό Σύστηµα των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επικαιροποιείται, αναγόµενο στο χρόνο της πραγµατικής
µεταφοράς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του 8ου παραρτήµατος του Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υ-

παλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό τροποποιήθηκε από 1.5.2004 µε τις διατάξεις του Κανονισµού
723/2004. Προκειµένου να καταστεί ευχερής η επικαιροποίηση του ανωτέρω ποσού, λαµβάνεται ως βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο αναπροσαρµόζει το ήδη υπολογισθέν ποσό σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν.
2592/1998 µέχρι το εύλογο χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών που έπονται της ηµεροµηνία περιέλευσης της δήλωσης αποδοχής του ενδιαφερόµενου στον
Οργανισµό Σύνδεσης (Γ.Λ.Κ. ή Ι.Κ.Α. κατά περίπτωση),
χρονικό διάστηµα επαρκές για να διενεργηθεί η πίστωση
του σχετικού λογαριασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
περίπτωση που δεν διενεργηθεί η σχετική µεταφορά µέχρι την ως άνω εξηκοστή (60ή) ηµέρα, ο Οργανισµός
Σύνδεσης, µετά από ενηµέρωσή του επανυπολογίζει και
µεταφέρει το επί πλέον ποσό.
Ειδικά για περιπτώσεις που αφορούν ασφαλιστικά δικαιώµατα κύριας σύνταξης και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Γ.Λ.Κ., η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται από
τις ∆ιευθύνσεις Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής της Υπηρεσίας Συντάξεων, κατά περίπτωση.
γ. Με τις µεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης γ΄
ρυθµίζεται ο τρόπος επικαιροποίησης ποσών αναλογιστικού ισοδυνάµου συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που έχουν εκκαθαριστεί από 1.5.2004, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ε.Κ. 723/2004, µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος
του νόµου αυτού.
Άρθρο 20
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται η έκταση
εφαρµογής και τα οικονοµικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των προηγούµενων άρθρων και αυτού.
Άρθρο 21
Τέλος µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Αυτός είναι ο σκοπός και το περιεχόµενο του παρόντος νοµοσχεδίου, το οποίο παρακαλούµε να περιβάλετε µε την ψήφο σας.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ευάγ. Βενιζέλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

Α. Λοβέρδος

Μ. Χρυσοχοϊδης
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Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται µετά
την 1.1.2015 υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος
αυτός.
2. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε τακτικού
υπαλλήλου ή λειτουργού του ∆ηµοσίου ή στρατιωτικού
που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015
στο ∆ηµόσιο.
Άρθρο 2
Ασφαλιστικό καθεστώς διοριζόµενων
στο ∆ηµόσιο από 1.1.2011
1.α. Οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο από 1.1.2011 και µετά, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, καθώς και ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον
κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια,
επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους οικείους
φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι από αυτούς έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό φορέα
κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου από 1.1.1993 και µετά.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από 1.1.2011 και µετά, εξαιρουµένων των στρατευσίµων παθόντων οπλιτών στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης.
3. Οι διατάξεις: α) του ν.1897/1990, β) της παρ. 15 του
άρθρου 9 και της παρ.17 του άρθρου 34 του π.δ.169/2007
και γ) µε βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξη των
στρατιωτικών που καθίστανται ανάπηροι εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, όπως ισχύουν, κατά το µέρος που αφορούν τον υπολογισµό της σύνταξης των
προσώπων που υπάγονται σε αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την κατά τα ανωτέρω υπαγωγή των
προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού,
στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Oι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί
του ∆ηµοσίου, τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της
Βουλής, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας,
καθώς και ιερείς και υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που υπηρετούν ή θα
προσληφθούν µέχρι 31.12.2010 µπορούν να επιλέξουν
προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 3
Βασική σύνταξη
1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται, για τους υπαγόµενους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου, βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης για
το έτος 2010 καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €) µηνιαίως για 12 µήνες και αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 7 του νόµου αυτού.
2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2
του νόµου αυτού, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην
ασφάλιση, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από την 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία έναρξης της συνταξιοδότησης
από το ∆ηµόσιο. Σε όσους η σύνταξη, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισµα δύο
τµηµάτων, η βασική σύνταξη υπολογίζεται αναλογικά µε
βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προς το
συνολικό χρόνο ασφάλισης.
β. Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται αναλόγως
στις περιπτώσεις που η σύνταξη καταβάλλεται µειωµένη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) και της παρ. 7
του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και στις περιπτώσεις µεταβίβασης της
σύνταξης λόγω θανάτου.
γ. Η µείωση της βασικής σύνταξης προκειµένου για τα
πρόσωπα που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56
του π.δ. 169/2007 και της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 2084/1992, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
δ. Οι ανωτέρω µειώσεις της βασικής σύνταξης δεν έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου
της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ.
169/2007, όπως ισχύουν, καθώς και στις περιπτώσεις καταβολής σύνταξης λόγω αναπηρίας, οπότε το ποσό της
βασικής σύνταξης καταβάλλεται ακέραιο ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας.
ε. Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της βασικής σύνταξης προσδιορίζεται για
τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο πρόσωπο,
µε βάση το δικαιούµενο ποσοστό σύνταξης.
Προκειµένου για τέκνα, η βασική σύνταξη καταβάλλεται για όσο χρόνο δικαιούνται σύνταξη σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
∆ηµοσίου, µετά δε τη διακοπή της συνταξιοδότησής
τους, το ποσοστό της βασικής σύνταξης που δικαιούνταν, προσαυξάνει ανάλογα το µερίδιο σύνταξης των
λοιπών συνδικαιούχων προσώπων.
Εάν κάποιο από τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής
λαµβάνει σύνταξη και από ίδιο δικαίωµα ή περισσότερες
της µιας σύνταξης λόγω θανάτου, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου, δικαιούται βασική σύνταξη για την εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη ή για τη µεγαλύτερη από τις συντάξεις
λόγω θανάτου.
στ. Προκειµένου για συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώµα-
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τος µε περισσότερες της µιας συντάξεις χορηγείται µία
βασική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούµενου µιας πλήρους σε ποσό και µιας µειωµένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούµενης βασικής σύνταξης είναι πλήρες και καταβάλλεται από τον φορέα
που χορηγεί την πλήρη σύνταξη.
3. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει 15 έτη ασφάλισης
στο ∆ηµόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω
κριτήρια:
α) έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους,
β) το ατοµικό και το οικογενειακό τους εισόδηµα από
οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, δεν υπερβαίνουν το 14πλάσιο και το 28πλάσιο του
κατά τα ανωτέρω πλήρους ποσού βασικής σύνταξης, αντίστοιχα,
γ) διαµένουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) έτη µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας
τους.
Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για όσους
πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συµπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35)
πλήρη έτη διαµονής και µειώνεται κατά 1/35 για καθένα
έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαµονής. Η βασική σύνταξη στην κατηγορία αυτή των δικαιούχων δεν µεταβιβάζεται. Αρµόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης γι’ αυτή την κατηγορία είναι
το ∆ηµόσιο το οποίο καταβάλλει το αναλογικό ποσό σύνταξης.
Άρθρο 4
Αναλογικό ποσό σύνταξης
1. Το αναλογικό ποσό σύνταξης υπολογίζεται για κάθε
πλήρες έτος ασφάλισης, µε βάση ποσοστά επί των συντάξιµων αποδοχών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

1
16
19
22
25
28
31
34
37
40

15
18
21
24
27
30
33
36
39
50

0,80%
0,86%
0,92%
0,99%
1,06%
1,14%
1,22%
1,31%
1,40%
1,50%

2. Ως µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές, για τον υπολογισµό της αναλογικής σύνταξης λαµβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος καθ’ όλη τη
διάρκεια του εργασιακού του βίου, πλην των αποδοχών
του µήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισµό των τρίµηνων αποδοχών, των δώρων εορτών και επιδόµατος αδείας, δια
του αριθµού των µηνών υπηρεσίας που έχει πραγµατο-

ποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Για τον προσδιορισµό των παραπάνω ασφαλιστέων
αποδοχών, οι αποδοχές του υπαλλήλου, για κάθε ηµερολογιακό έτος, πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τµήµατος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, λαµβάνονται υπόψη
αυξηµένες κατά ποσοστό που καθορίζεται µε τυπικό νόµο και µε βάση τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και συντελεστή ωρίµανσης. Για το ποσοστό της αύξησης διατυπώνουν αιτιολογηµένη γνώµη εκτός από την
Ο.Κ.Ε. και η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2232/ 1994 (ΦΕΚ 140 Α΄) εφαρµόζεται και
για την έκφραση γνώµης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
3. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση
του ∆ηµοσίου έως και 31.12.2010 και θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015, δικαιούνται:
α) αναλογικό τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο
χρόνο ασφάλισής τους στο ∆ηµόσιο έως 31.12.2010, το
οποίο υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό αναπλήρωσης
και τις συντάξιµες αποδοχές όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση,
β) αναλογικό τµήµα σύνταξης µε βάση το χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους.
4.α. Το ποσό για το αναλογικό τµήµα της σύνταξης
των προσώπων της προηγούµενης παραγράφου, για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, υπολογίζεται σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αφού πρώτα συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος έως 31.12.2010, οι δε συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος
της σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξής, είναι αυτές που
προσδιορίζονται από το έτος αυτό και µετά.
β. Ειδικά για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος της σύνταξης από 1.1.2011 και µετά, των προσώπων
του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, που θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον πίνακα της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
γ. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν
ανάλογη εφαρµογή και για όσα από τα αναφερόµενα σε
αυτές πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 117 του ν. 2084/1992.
5. Ειδικά για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
πριν την 1.1.2015 το τµήµα της µηνιαίας σύνταξης που
αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% των µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών, όπως αυτές προβλέπονται από τις
οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του
∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του νόµου αυτού και της παρ. 7 του
άρθρου µόνου του ν. 3847/ 2010 (ΦΕΚ 67 Α΄).
6. Οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου
ορίζονται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου καθώς και τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
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7. Οι διατάξεις των άρθρων 3 και αυτού του νόµου δεν
έχουν εφαρµογή για τους στρατεύσιµους οπλίτες αναπήρους ειρηνικής περιόδου των οποίων η σύνταξη εξακολουθεί να υπολογίζεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου.
8. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
ανάλογη εφαρµογή και για τον υπολογισµό της σύνταξης των προσώπων που δεν υπάγονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανεξάρτητα από το
χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
9. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως ισχύουν, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του νόµου αυτού.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόµου «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις. Ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄) περί διαδοχικής ασφάλισης, έχουν εφαρµογή και για τους υπαγοµένους στο ασφαλιστικό καθεστώς του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 5
Πιστοποίηση Αναπηρίας
1. Μετά τη δηµιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011 και την κατάργηση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόµου «Νέο
Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις. Ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του ∆ηµοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονοµικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνοµίας.
2. Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένιση ή η συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών,
προκαθορίζεται για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς
συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου µε εκατοστιαία
αναλογία σε Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, που εκδίδεται εντός εξαµήνου από τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού, µετά από γνώµη Ειδικής
Επιστηµονικής Επιτροπής που συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ). Έως την έκδοση του νέου Ενιαίου
Κανονισµού η αναπηρία προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου. Από της εφαρµογής του Ενιαίου Κανονισµού οι επιλαµβανόµενες των περιπτώσεων Υγειονοµικές Επιτροπές υποχρεούνται στις γνωµατεύσεις
τους να µνηµονεύουν ρητά το σχετικό εδάφιο ή τον συνδυασµό εδαφίων στα οποία ερείδεται ο προσδιορισµός
του ποσοστού αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πολιτικών υπαλλήλων
του ∆ηµοσίου - Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του ∆ηµοσίου
1.α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄), καταργείται από
1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας
περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση για τους υπαλλήλους που έχουν τρία
τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συµπλήρωση εικοσαετούς
πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 2010 η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συµπληρώνουν την εικοσαετία εντός του
έτους 2011 και για όσους συµπληρώνουν την εικοσαετία
από 1.1.2012 και µετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25)
ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄), καταργείται από
1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας
περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συµπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά
ένα (1) έτος για όσους συµπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συµπληρώνουν την
εικοσαετία από 1.1.2012 και µετά, κατά δύο (2) έτη για
κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.»
2.α. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 56
του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«α. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µέχρι
31η ∆εκεµβρίου 1997 το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος
της ηλικίας τους, συµπληρωµένο».
β. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«β) Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1ης Ιανουαρίου 1998 και µετά, καθώς και για όσους προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο ∆ηµόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1992:
βα) Το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας
τους συµπληρωµένο για όσους έχουν ανήλικα παιδιά, το
οποίο αυξάνεται στο πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος από
1ης Ιανουαρίου 2012 και στο εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και µετά.
Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσους έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά.
ββ) Το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας συµπληρωµένο για όσους έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
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βγ) Το εξηκοστό πρώτο (61ο) έτος της ηλικίας τους
συµπληρωµένο, για τους λοιπούς υπαλλήλους, το οποίο
αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 2012 και µετά κατά δύο
(2) έτη, για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους.
γ. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
αυτής, ο υπάλληλος θα ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από
1.1.2011, ως εξής:
«β. Η σύνταξη όσων θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης
από 1ης Ιανουαρίου 2011 και µετά, µπορεί να καταβληθεί
µετά τη συµπλήρωση του πεντηκοστού έκτου (56ου) έτους της ηλικίας τους, το οποίο αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 2012 και µετά κατά δύο (2) έτη, για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη µειώνεται κατά 1/200 του ποσού αυτής για
κάθε µήνα, που υπολείπεται από την έναρξη καταβολής
της και µέχρι τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης.»
4. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από
1.1.2011, ως εξής:
«γ. Για όσους έχουν προσληφθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 1983 και συµπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας το έτος 2010, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη µετά τη συµπλήρωση του
πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους. Ο
ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας για όσους συµπληρώνουν
αυτόν από το έτος 2011 και µετά, αυξάνεται κατά δύο (2)
έτη για το έτος 2011 και για κάθε επόµενο ηµερολογιακό
έτος κατά εννέα (9) µήνες και µέχρι τη συµπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας.
Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται σταδιακά από
1.1.2011 κατά ένα (1) έτος ετησίως και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας.
Τα έτη υπηρεσίας, καθώς και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, έχουν εφαρµογή και για όσους έχουν
προσληφθεί µετά την 1η Ιανουαρίου 1983 και συµπληρώνουν τριάντα επτά (37) έτη πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας από 1.1.2011 και µετά.»
5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2,
της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, καταργούνται από 1.1.2011.
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
ζζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007
αντικαθίστανται από 1.1.2011, ως εξής:
«Η κατά το προηγούµενο εδάφιο επταετής πλήρης
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, για όσους θεµελιώνουν
δικαίωµα σύνταξης µετά την 1η Ιανουαρίου 1998, αυξάνεται κατά ένα εξάµηνο για κάθε ηµερολογιακό έτος από την 1η Ιανουαρίου 1998 µέχρι τη συµπλήρωση δέκα
(10) πλήρων ετών, ο δε υπάλληλος θα ακολουθεί το αυξηµένο όριο, που ισχύει κατά το έτος θεµελίωσης του δικαιώµατος.»
7.α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄

της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ
165 Α΄) αντικαθίστανται από 1.1.2013 ως εξής:
«Προκειµένου για όσους έχουν ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά αρκεί η συµπλήρωση του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν εικοσιπενταετή (25ετή) πλήρη πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία.»
β. Από 1.1.2013 καταργούνται:
- το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3, του
ν. 2084/1992,
- η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, που προστέθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του
ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄),
- το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 7 του ν. 2084/1992,
- το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 2084/1992,
- το πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 2084/1992, τα οποία προστέθηκαν µε τις διατάξεις
της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3029/ 2002.
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 2084/1992, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3029/ 2002 (ΦΕΚ
160 Α΄), αντικαθίσταται από 1.1.2011, ως εξής:
«Η σύνταξη όµως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται µετά
τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους
της ηλικίας.»
8. Από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των
προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008
(ΦΕΚ 78 Α΄), διαµορφώνονται στο πεντηκοστό πέµπτο
(55ο) έτος, αυξανόµενο από 1ης Ιανουαρίου 2012 και µετά κατά δύο και µισό (2 ½) έτη για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους.
9. Από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που
προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του
άρθρου αυτού για τους τακτικούς υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, έχουν εφαρµογή για τους δικαστικούς λειτουργούς καθώς και για το κύριο προσωπικό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
10. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, η
ενηλικίωση των τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.
11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές
θα έχουν θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2010, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, όπως αυτές
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου
αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν
όσα προβλέπονται από τις αντικαθιστώµενες ή καταργούµενες διατάξεις, κατά περίπτωση, τόσο για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης όσο και για τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης, καθώς και για τον τρόπο υπολογισµού
της σύνταξής τους.
Άρθρο 7
Αναπροσαρµογή συντάξεων και ορίων ηλικίας
1. Από 1.1.2014 οι καταβαλλόµενες συντάξεις συµπεριλαµβανοµένων των χορηγιών και των βοηθηµάτων του
∆ηµοσίου, αναπροσαρµόζονται µόνο µε διάταξη ειδικού
νόµου, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
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άρθρου 73 του Συντάγµατος. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης µε την οποία προβλέπεται η αναπροσαρµογή ή αύξηση σύνταξης, χορηγίας ή βοηθήµατος, που καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόµενο µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου.
2. Από την 1.1.2011 και ανά διετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής
δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζονται οι συντάξεις
µε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών, προβαλλόµενο έως το έτος 2060, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το
2009.
3. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και του ∆ηµοσίου, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 6 του νόµου αυτού και σε καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόµων, ανακαθορίζονται κατά τη µεταβολή του προσδόκιµου ζωής
του πληθυσµού της χώρας, µε σηµείο αναφοράς την ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρµογή της, λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή της δεκαετίας 2010 έως και 2020. Από 1.1.2024 τα ανωτέρω όρια
ανακαθορίζονται ανά τριετία. Η αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο έτος
κάθε περιόδου µε βάση τους σχετικούς δείκτες που
προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και
την Eurostat και αφορούν στην επόµενη περίοδο.
Άρθρο 8
Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόµου
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις.
Ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄…) σχετικά µε
το κριτήριο της διάρκειας του έγγαµου βίου, προκειµένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος, έχουν εφαρµογή και για τους υπαγόµενους στις διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου. Κατά τα λοιπά για τη συνταξιοδότηση των επιζώντων συζύγων
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών
διαταγµάτων 167/2007, 168/2007, 169/2007 και του
ν. 2084/1992.
2.α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.
1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄), έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους επιζώντες συζύγους µε
εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά ποσοστό 67% και
άνω που λαµβάνουν σύνταξη από το ∆ηµόσιο. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν έχουν εφαρµογή
για όσους λαµβάνουν και εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη
από το ∆ηµόσιο, ή πολεµική σύνταξη γενικά ή σύνταξη
µε βάση τις διατάξεις των νόµων 1897/1990 (ΦΕΚ 120
Α΄) και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄), καθώς και για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.
2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄).

β. Εάν στην κατά τα ανωτέρω µειωµένη σύνταξη του
επιζώντος συζύγου συµµετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν υπό τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
169/2007, ο επιζών σύζυγος µπορεί να ζητήσει την αναστολή καταβολής του µεριδίου του, οπότε αυτό επιµερίζεται στα τέκνα σε ίσα µέρη.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων καθώς και αυτές της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007
(ΦΕΚ 276 Α΄), έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσα από
τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται
µε βάση τις διατάξεις του π.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α΄).
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου
αυτού δεν έχουν εφαρµογή για τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωµα γεννήθηκε πριν
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
Άρθρο 9
Συνταξιοδότηση µελών οικογένειας
1. α. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ.
169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι θυγατέρες και οι άπορες άγαµες αδελφές αποκτούν δικαίωµα σύνταξης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωµα αυτό και τα αγόρια.»
β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ.
169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Οι θυγατέρες και οι άπορες άγαµες αδελφές αποκτούν δικαίωµα σύνταξης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωµα αυτό και τα αγόρια.»
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές υπάγονται στις διατάξεις του π.δ.167/2007και του
π.δ. 168/2007.
δ. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 των άρθρων 5 και 31 του π.δ. 169/2007, της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 167/2007, καθώς και της
περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του π.δ. 168/
2007 (ΦΕΚ 209 Α΄) καταργούνται.
ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα, των
οποίων το δικαίωµα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
2. α. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ.
169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, εκτός από
τις ανίκανες µε ποσοστό 67% και άνω, µετά την ενηλικίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξή
τους καταβάλλεται ολόκληρη µεν αν το συνολικό, εκτός
από την κύρια και επικουρική σύνταξη, µηνιαίο πραγµατικό ακαθάριστο εισόδηµά τους, όπως αυτό προκύπτει από
τη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονοµικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήµατα, περιορίζεται δε
κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδηµα
αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όµως και το 40πλάσιο,
κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το
40πλάσιο, όχι όµως και το 50πλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι όµως και το 60πλάσιο, µετά την υπέρβαση του οποίου η
καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»
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β. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ.
169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«Στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, εκτός από
τις ανίκανες µε ποσοστό 67% και άνω, µετά την ενηλικίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξή
τους καταβάλλεται ολόκληρη µεν αν το συνολικό, εκτός
από την κύρια και επικουρική σύνταξη, µηνιαίο πραγµατικό ακαθάριστο εισόδηµά τους, όπως αυτό προκύπτει από
τη φορολογική τους δήλωση του προηγούµενου οικονοµικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήµατα, περιορίζεται δε
κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδηµα
αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όµως και το 40πλάσιο,
κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το
40πλάσιο, όχι όµως και το 50πλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι όµως και το 60πλάσιο, µετά την υπέρβαση του οποίου η
καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη
εφαρµογή και για τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα
που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις οικείες διατάξεις
των προεδρικών διαταγµάτων 167/2007 και 168/2007,
κατά περίπτωση.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και για τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα, των οποίων το δικαίωµα συνταξιοδότησης γεννήθηκε πριν την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού.
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρµογή και
για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του π.δ. 168/2007.
Άρθρο 10
Απασχόληση συνταξιούχων
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.
2676/1999, όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρµογή και
για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου που εργάζονται
εκτός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως αυτός έχει
οριοθετηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) ή αυτοαπασχολούνται.
Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.
2592/1998, καθώς και των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι συνταξιούχοι του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή κατά το διάστηµα που
αυτοαπασχολείτο, και πρόστιµο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας.
Άρθρο 11
Προσαυξήσεις συντάξεων
1. H παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ποσοστό σύνταξης του µηνιαίου συντάξιµου µισθού των υπαλλήλων ή στρατιωτικών που προσλήφθηκαν ή κατατάχθηκαν αντίστοιχα µέχρι 31.12.1992 και παραµένουν στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετούς

συντάξιµου χρόνου, αυξάνεται κατά δυόµισι τοις εκατό
(2,5%) για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν του τριακοστού
πέµπτου (35ου) έτους µέχρι και του τεσσαρακοστού
(40ου).»
2. Η προσαύξηση της προηγούµενης παραγράφου δεν
χορηγείται για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής.
Άρθρο 12
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο συστάθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).
2. α. Η ΕΑΣ παρακρατείται µηνιαία από τις συντάξεις
που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο ως εξής:
α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%
γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%
δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%
ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%
στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%
ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9%
η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό
10%.
β. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης της προηγούµενης περίπτωσης της παραγράφου
αυτής, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του
επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008
(ΦΕΚ 117 Α’) και της τυχόν προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς.
3. α. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης
µετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €).
β. Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν
επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ.169/2007, καθώς
και όσοι λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόµων 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄) και
1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄).
4. α. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν
περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµό
των ποσών σύνταξης της παραγράφου 2 λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει µεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό επιµερίζεται ανάλογα.
β. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της µίας κύριας σύνταξης από το ∆ηµόσιο ή
από Ασφαλιστικό Φορέα, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των συντάξεων αυτών. Η παρακράτηση γίνεται από
τον Φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
γ. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
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της προηγούµενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής.
5. Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη του ∆ηµοσίου αποδίδονται στον Λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο µέχρι το τέλος του εποµένου, από την παρακράτηση, µήνα.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις χορηγίες και τα βοηθήµατα που καταβάλλει το ∆ηµόσιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή
1. Στους συνταξιούχους και χορηγιούχους του ∆ηµοσίου, από ίδιο δικαίωµα ή από µεταβίβαση µε εξαίρεση όσους λαµβάνουν σύνταξη δικαστικού ή µέλους του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή
ιατρού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ή βουλευτή ή
σύνταξη των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 1813/1988
(ΦΕΚ 243 Α΄), χορηγείται εφάπαξ έκτακτη οικονοµική
παροχή για το έτος 2009.
2. Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής παροχής ανέρχεται:
α) σε 500 ευρώ για µηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη, µέχρι του ποσού των 800 ευρώ.
β) σε 300 ευρώ για µηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη από του ποσού των 800,01 ευρώ µέχρι του ποσού των
1.100 ευρώ.
Για µηνιαία ακαθάριστη βασική σύνταξη ποσού από
1.100,01 ευρώ και άνω δεν καταβάλλεται η έκτακτη οικονοµική παροχή.
Ως ηµεροµηνία προσδιορισµού του ποσού της µηνιαίας ακαθάριστης βασικής σύνταξης, λαµβάνεται υπόψη η
31.12.2008.
3. Η ανωτέρω έκτακτη οικονοµική παροχή είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κράτηση για υγειονοµική περίθαλψη και δεν λαµβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του
Ε.Κ.Α.Σ..
4. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο
συντάξεων από το ∆ηµόσιο, για τον προσδιορισµό της
µηνιαίας ακαθάριστης βασικής σύνταξης, θα ληφθούν υπόψη αθροιστικά τα αντίστοιχα ποσά και των δύο συντάξεων και στην περίπτωση που δικαιούται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού την ανωτέρω παροχή, αυτή θα καταβληθεί µε την µία εκ των δύο συντάξεων.
5. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της έκτακτης
οικονοµικής παροχής που θα καταβληθεί στον καθένα από αυτούς είναι αυτό που αντιστοιχεί στο ποσό της ακαθάριστης µηνιαίας βασικής σύνταξης που του καταβάλλεται.
6. ∆εν χορηγείται η ανωτέρω εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή σε όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού καταβάλλεται µειωµένη σύνταξη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 1 του
ν. 2084/1992 και 6 παράγραφος 9 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ
129 Α΄) και της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του
ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄).
7. Όσοι έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας από 1ης Ιανουα-

ρίου 2009 µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του ν. 3758/2009
(ΦΕΚ 68 Α΄), θα λάβουν σύµφωνα µε τα ανωτέρω την έκτακτη οικονοµική παροχή µε τη σύνταξή τους, ενώ όσοι
εξέρχονται της υπηρεσίας µετά την ηµεροµηνία ισχύος
του νόµου αυτού θα λάβουν την παροχή αυτή από την υπηρεσία από την οποία εξήλθαν.
8. Όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι εκ µεταβιβάσεως εντός του έτους 2009 δικαιούνται την έκτακτη οικονοµική
παροχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό, µόνο εφόσον δεν κρίθηκε το αντίστοιχο δικαίωµα των προσώπων από τα οποία έλκουν το δικαίωµα συνταξιοδότησής τους.
Άρθρο 14
Συνταξιοδοτικό καθεστώς του αγρονοµικού
προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.169/2007, ΦΕΚ 210 Α΄),
προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Το αγρονοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α΄), δικαιούται σύνταξη από το ∆ηµόσιο Ταµείο µε εφαρµογή όλων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την απονοµή σύνταξης
στους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.»
2. Στο τέλος του άρθρου 9 του π.δ.169/2007, προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:
«17α. Ως µισθός για τον κανονισµό της σύνταξης του
αγρονοµικού προσωπικού της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, λαµβάνεται υπόψη ο βασικός
µισθός ενεργείας του µισθολογικού κλιµακίου ή του βαθµού, κατά περίπτωση, που έφερε κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά, µαζί µε την προσαύξηση του τυχόν καταβαλλοµένου επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας.»
Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265
Α΄), δεν έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα του άρθρου
αυτού.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού ισχύουν από την 5 Ιουλίου 2007.
4. Η προθεσµία για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των διατάξεων της παραγράφου 17 του άρθρου 4
του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄), για όσους υπαλλήλους
έχουν ήδη µεταταγεί ή µεταφερθεί στην Ελληνική Αγροφυλακή από 5 Ιουλίου 2007, είτε ως αγρονοµικό είτε ως
πολιτικό προσωπικό αυτής, αρχίζει από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.
5. Μετά την περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προστίθεται από 1ης Ιανουαρίου 2010 περίπτωση ια΄ ως εξής:
«ια. για το αγρονοµικό προσωπικό, το επίδοµα θέσης
ευθύνης των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3585/2007. Το επίδοµα αυτό, δεν ενσωµατώνεται στο συντάξιµο µισθό στην περίπτωση που καταβαλλόταν λόγω άσκησης καθηκόντων αναπλήρωσης
προϊσταµένου».
6. α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα του άρθρου
αυτού έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού, αναπροσαρµόζονται οίκοθεν, από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
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τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού.
β. Το επίδοµα της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ ∆ηµοσίου.
Άρθρο 15
Συνταξιοδότηση αιρετών οργάνων
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του
ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄) έχουν εφαρµογή για τους βουλευτές και τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, που λαµβάνουν συγχρόνως σύνταξη από το ∆ηµόσιο, και βουλευτική αποζηµίωση ή έξοδα παράστασης, αντίστοιχα.
2. ∆ήµαρχοι και πρόεδροι Κοινοτήτων που επιλέγουν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3833/2010 τα έξοδα παράστασης, διατηρούν το καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν ως συνταξιούχοι, οι δε αναλογούσες κρατήσεις υπολογίζονται επί των εξόδων
παράστασης και αποδίδονται, ανά µήνα, στον οικείο φορέα.
3. α. Τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε
εξαίρεση τους προέδρους νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τους νοµάρχες, τους δηµάρχους, και τους προέδρους Κοινοτήτων, που επιλέγουν την καταβολή των εξόδων παράστασης αντί των αποδοχών της οργανικής
τους θέσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
7 του άρθρου 8 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς των
φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και
υγειονοµικής περίθαλψης, που είχαν πριν την εκλογή
τους, οπότε και ο χρόνος θητείας τους, ως αιρετών οργάνων, θεωρείται ως πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία
στη θέση από την οποία προέρχονται. Οι αναλογούσες
ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των τακτικών
µηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης, αποδιδόµενες, ανά µήνα, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά αυτή καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής τους θέσης.
β. Η ασφαλιστική τακτοποίηση των προσώπων της παραγράφου αυτής για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3833/2010 µέχρι την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα ή ταµείου.
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής υπερισχύουν
κάθε αντίθετης ρύθµισης.
Άρθρο 16
Συνταξιοδότηση υπαλλήλων της Βουλής
1. Για τον υπολογισµό της σύνταξης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρµόζονται από 1.1.2011 οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων.
Ως µισθός για τον υπολογισµό της σύνταξής τους λαµβάνεται αυτός που προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή για τους υπαλλήλους της Βουλής που
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010,

για τη συνταξιοδότηση των οποίων εφαρµόζεται το ισχύον έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθεστώς, ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησής τους.
Άρθρο 17
Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις
1. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.169/2007, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσους πάσχουν από αιµορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ ή µυασθένεια – µυοπάθεια, εφόσον
για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%.
2. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα
πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 26 του π.δ. 169/2007, καθώς και για τα πρόσωπα
των διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν. 2084/ 1992.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
αυτού, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόσωπα
στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,
καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν
πεθάνει. Οι συντάξεις των προσώπων του άρθρου αυτού,
αναπροσαρµόζονται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µετά από
αίτηση των ενδιαφεροµένων και τα οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την πρώτη του εποµένου της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης µήνα.
Άρθρο 18
Αναγνωριζόµενες υπηρεσίες
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11
του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1.1.2011 και µετά, θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας και ο χρόνος σπουδών για την
απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος
σπουδών, µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες επαγγελµατικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος µε τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσηµα ακέραια
χρόνια σπουδών της οικείας σχολής, εφόσον ο χρόνος
αυτός δεν λογίζεται συντάξιµος µε βάση άλλες διατάξεις. Για τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που λογίζεται συντάξιµος
σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ανέρχεται σε δύο (2) έτη. Ο ανωτέρω
χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιµος εφόσον
ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών.»
2. Η αναγνώριση και εξαγορά των χρόνων της προηγούµενης παραγράφου διενεργείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του
ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄).
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του
π.δ. 169/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας µέχρι 6 ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά µε βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις, µε την
προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προ-
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βλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών.»
4. Ο συνολικός χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου στρατιωτικής θητείας, δεν µπορεί να υπερβεί τα 7 έτη.
Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:
α) σε τέσσερα (4) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2011,
β) σε πέντε (5) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2012,
γ) σε έξι (6) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα εντός του έτους 2013 και
δ) σε επτά (7) έτη για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2014 και εφεξής.»
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για
πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου.
Άρθρο 19
Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και
επικαιροποίηση ποσού αναλογιστικού ισοδυνάµου
1. Πρόσωπο του οποίου λήγουν τα καθήκοντα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες χωρίς να έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα από αυτές, δικαιούται να µεταφέρει
στον ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είχε υπαχθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας στις Ευρωπαϊκές
Κοινότητες ή που θα υπαχθεί µετά την λήξη των καθηκόντων του, το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο των δικαιωµάτων σύνταξης που έχει αποκτήσει στις Κοινότητες.
2. Η αίτηση µεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
διαβιβάζεται από τη ∆ιοίκηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον ή στους αρµόδιους ελληνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, µέσω του Οργανισµού Σύνδεσης.
3. Ως Οργανισµοί Σύνδεσης, ορίζονται οι φορείς που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 2592/1998.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται ο τρόπος
µετατροπής του ασφαλιστικού στατιστικού ισοδυνάµου
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού σε συντάξιµα έτη,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.
5. Οι διατάξεις του γ΄ εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 10 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄), τροποποιούνται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόµενος από την ηµεροµηνία που φέρει το
εν λόγω έγγραφο κοινοποίησης πρέπει σε προθεσµία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών να δηλώσει εγγράφως στον
ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, µέσω της ∆ιοίκησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εάν αποδέχεται τη
µεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναµου από το Ελληνικό Σύστηµα στο Σύστηµα Συνταξιοδότησης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.»
6.α. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του
ν. 2592/1998, αντικαθίστανται από 1.5.2004 ως εξής:
«5. Ο Οργανισµός Σύνδεσης κατά την πραγµατική µεταφορά του αναλογιστικού ισοδυνάµου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, βεβαιώνει τόσο τη ∆ιοίκηση των Ευρωπαϊ-

κών Κοινοτήτων όσο και τον ενδιαφερόµενο ότι το µεταφερόµενο ποσό αποτελεί το αναλογιστικό ισοδύναµο
των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που οφείλονται κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στη ∆ιοίκηση των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τους ελληνικούς φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους είχε υπαχθεί ο υπάλληλος πριν από την είσοδό του στην υπηρεσία των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ότι είναι απαλλαγµένο από
κάθε είδους φόρο ή κράτηση.»
β. Το ποσό του αναλογιστικού ισοδυνάµου το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 2592/1998, µεταφέρεται στο Συνταξιοδοτικό Σύστηµα των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγωγή του στο χρόνο της πραγµατικής µεταφοράς του,
βάσει του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ως χρόνος πραγµατικής µεταφοράς νοείται η εξηκοστή (60ή) ηµέρα, από την
ηµεροµηνία περιέλευσης της δήλωσης αποδοχής του ενδιαφεροµένου στον Οργανισµό Σύνδεσης. Εάν η πραγµατική µεταφορά διενεργηθεί µετά την 60ή ηµέρα, ο Οργανισµός Σύνδεσης, µετά από ενηµέρωσή του, πρέπει να
υπολογίσει και µεταφέρει το επί πλέον ποσό.
Η κατά τα ανωτέρω αναγωγή διενεργείται από τον οικείο Οργανισµό Σύνδεσης και προκειµένου για περιπτώσεις που αφορούν ασφαλιστικά δικαιώµατα κύριας σύνταξης και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις ∆ιευθύνσεις Ελέγχου
και Εντολής Πληρωµής της Υπηρεσίας Συντάξεων, κατά
περίπτωση.
γ. Ως χρόνος πραγµατικής µεταφοράς:
i. για ποσά αναλογιστικού ισοδυνάµου που έχουν ήδη
µεταφερθεί στο συνταξιοδοτικό σύστηµα των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µέχρι την ηµεροµηνία
ισχύος του νόµου αυτού, νοείται η εξηκοστή (60ή) ηµέρα
από την ηµεροµηνία της περιέλευσης στον Οργανισµό
Σύνδεσης της έγγραφης γνωστοποίησης της περίπτωσης από την αρµόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου και
ii. για δηλώσεις αποδοχής που έχουν περιέλθει στον
Οργανισµό Σύνδεσης πριν από την ηµεροµηνία ισχύος
του νόµου αυτού και εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο,
νοείται η εξηκοστή (60ή) ηµέρα από την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για όσες αιτήσεις µεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
από το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα στο σύστηµα
συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν υποβληθεί από 1.5.2004 και µετά.
Άρθρο 20
Έκταση εφαρµογής
Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων κατά το µέρος που αφορούν τους υπαγοµένους στο ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου, εφαρµόζονται
αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των
άλλων Ν.Π.∆.∆. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο είτε τους οικείους
φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών
∆ικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του
ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α΄).
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Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ευάγ. Βενιζέλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

Α. Λοβέρδος

Μ. Χρυσοχοϊδης

Αριθµ. 93/19/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρου 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου
και συναφείς διατάξεις»
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου ρυθµίζονται θέµατα του ασφαλιστικού συστήµατος του ∆ηµοσίου. Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1. ∆ίνεται η έννοια της «Βασικής» και «Αναλογικής»
σύνταξης.
Ως «Βασική» σύνταξη νοείται το ποσό που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και το οποίο χορηγείται
µετά την 1.1.2015.
Ως «Αναλογική» σύνταξη νοείται το ποσό που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε τακτικού υπαλλήλου ή λειτουργού ή στρατιωτικού, που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015.
(άρθρο 1)
2. Ορίζεται ότι:
α. Οι προσλαµβανόµενοι για πρώτη φορά από 1.1.2011
και µετά, µε την ιδιότητα του τακτικού ή µετακλητού υπαλλήλου, στο ∆ηµόσιο, τη Βουλή, τα Ν.Π.∆.∆. και τους
Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθµού), καθώς και στα εκκλησιαστικά
Ν.Π.∆.∆., υπάγονται υποχρεωτικά στον κλάδο κύριας
σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
µπορούν να επιλέξουν προαιρετικά και οι υπηρετούντες
κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. Με κ.υ.α.
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της προτεινόµενης διάταξης.
β. Τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται για ασθένεια,
επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα στους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται και όσοι έχουν ασφαλιστεί
για πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά.

γ. Οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή
και για τους στρατιωτικούς που κατατάσσονται από
1.1.2011, µε εξαίρεση τους παθόντες στην υπηρεσία
στρατεύσιµους οπλίτες.
δ. Για τον υπολογισµό του ύψους της δικαιούµενης
σύνταξης των προσώπων που:
- καθίστανται ανίκανοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορµής τροµοκρατικής πράξης
ή
- καθίστανται ανίκανοι για εργασία κατά την εκτέλεση
υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο ή
- καθίστανται ανίκανοι για εργασία κατά την εκτέλεση
υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο και δεν
µετατάσσονται για την αιτία αυτή σε ειδικές καταστάσεις διαθεσιµότητας,
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και
µετά την υπαγωγή των παθόντων στο συνταξιοδοτικό
καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(άρθρο 2)
3.α. Καθιερώνεται από 1.1.2015 και εφεξής «Βασική
σύνταξη», το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των
τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ µηνιαίως και για 12 µήνες.
β. Ορίζεται ότι:
Tο ποσό της βασικής σύνταξης δικαιούνται οι τακτικοί
και µετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου,
οι τακτικοί και µετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των
Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθµού) και των Ν.Π.∆.∆. (συµπεριλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών) που θεµελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής.
Το ύψος αυτής είναι ανάλογο των ετών ασφάλισης από 1.1.2011 προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.
Σε περίπτωση καταβολής µειωµένης σύνταξης, λόγω
µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου ορίου ηλικίας, µειώνεται το ποσό της βασικής κατά 1/200 για κάθε µήνα που
υπολείπεται για τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Καταβάλλεται στο ακέραιο όταν πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας.
Σε περίπτωση µεταβίβασης της σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της βασικής σύνταξης προσδιορίζεται µε
βάση το δικαιούµενο ποσοστό σύνταξης των συνδικαιούχων προσώπων.
Τα πρόσωπα που λαµβάνουν ταυτόχρονα σύνταξη από
ίδιο δικαίωµα και σύνταξη από µεταβίβαση λόγω θανάτου ή δικαιούνται περισσότερες της µιας σύνταξης λόγω
θανάτου, η βασική σύνταξη καταβάλλεται για την εξ ιδίου δικαιώµατος σύνταξη ή για τη µεγαλύτερη από τη σύνταξη λόγω θανάτου.
Στα πρόσωπα που καταβάλλονται περισσότερες από
µια συντάξεις εξ ιδίου δικαιώµατος χορηγείται µια βασική σύνταξη.
∆ικαιούχοι της βασικής σύνταξης είναι και όσοι δεν έχουν συµπληρώσει 15 έτη ασφάλισης στο ∆ηµόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα οριζόµενα κριτήρια. Η βασική σύνταξη στην κατηγορία αυτή δεν µεταβιβάζεται.
(άρθρο 3)
4.α. Το αναλογικό ποσό σύνταξης υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης µε βάση οριζόµενα ποσοστά
αναπλήρωσης επί των συντάξιµων αποδοχών.
β. Προσδιορίζονται οι µηνιαίες συντάξιµες αποδοχές
για τον υπολογισµό της αναλογικής σύνταξης.
γ. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου έως και 31.12.2010 και θεµελιώνουν δι-
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καίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015, δικαιούνται αναλογικό τµήµα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους στο ∆ηµόσιο έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης µε βάση το οριζόµενο ποσοστό αναπλήρωσης επί των συντάξιµων αποδοχών όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησής
τους, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση και αναλογικό τµήµα σύνταξης µε βάση το χρόνο ασφάλισής
τους από 1.1.2011 έως την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους.
δ. Το ποσό για το αναλογικό τµήµα της σύνταξης των
προαναφερόµενων προσώπων, για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης, υπολογίζεται σύµφωνα µε το ποσοστό αναπλήρωσης επί των συντάξιµων αποδοχών, αφού πρώτα
συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγµατοποιήσει ο ασφαλισµένος έως 31.12.2010, οι δε συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος της σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξής, είναι αυτός που προσδιορίζονται από το έτος αυτό και µετά.
ε. Οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης, λόγω θανάτου,
ορίζονται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, καθώς και τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
στ. Οι προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 3 και
4 δεν έχουν εφαρµογή για τους στρατεύσιµους οπλίτες
αναπήρους ειρηνικής περιόδου των οποίων η σύνταξη εξακολουθεί να υπολογίζεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου,
όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, καθώς και για τον υπολογισµό της σύνταξης των προσώπων που δεν υπάγονται
στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξάρτητα
από το χρόνο θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
ζ. Ορίζεται ότι για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου.
η. Επίσης ορίζεται ότι οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας σύνταξης έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους υπαγόµενους στο ασφαλιστικό καθεστώς του ∆ηµοσίου.
(άρθρο 4)
5.α. Ορίζεται ότι µετά τη δηµιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από 1.1.2011, καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που
λειτουργούν σήµερα στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις Νοµαρχίες και το ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και
την Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας
του ∆ηµοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονοµικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνοµίας, εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένιση ή η συνδυασµένη εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή
βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, προκαθορίζεται για όλους τους Ασφαλιστικούς Φο-

ρείς συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου µε εκατοστιαία αναλογία σε Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας. Έως την έκδοση του νέου Ενιαίου
Κανονισµού η αναπηρία προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται από τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου.
(άρθρο 5)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής
νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, προκειµένου να εναρµονισθούν, µεταξύ ανδρών και γυναικών υπαλλήλων, τα έτη
υπηρεσίας θεµελίωσης δικαιώµατος, καθώς και τα όρια
ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης. Ειδικότερα:
α. Αυξάνονται σταδιακά, από 1.1.2011 και µέσα σε µια
τριετία, από 20 που είναι σήµερα σε 25, τα έτη υπηρεσίας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για τις
γυναίκες υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς, που
έχουν τρία παιδιά και άνω και επεκτείνεται η ρύθµιση αυτή για όλους τους άνδρες (πολιτικούς και στρατιωτικούς), µε τρία παιδιά και άνω. (Με τις ισχύουσες διατάξεις οι άνδρες µε τρία παιδιά για να έχουν δικαίωµα θεµελίωσης σύνταξης στην εικοσαετία, πρέπει να είναι χήροι ή διαζευγµένοι, εφόσον οι τελευταίοι έχουν την επιµέλεια των παιδιών).
β. Για όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.1997 καθιερώνεται, από 1.1.2011, ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος).
(Με τις ισχύουσες διατάξεις το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 44 και ½ έτος για τις µητέρες που έχουν ανήλικα ή ανίκανα παιδιά, ή για τις γυναίκες που έχουν ανίκανο σύζυγο, το 53ο έτος για τις λοιπές γυναίκες και το 55ο έτος για τους άνδρες).
γ. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1ης
Ιανουαρίου 1998 και µετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη
φορά στο ∆ηµόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 µέχρι 31
∆εκεµβρίου 1992, θεσπίζονται τα παρακάτω όρια, από
1.1.2011.
- Το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας τους
συµπληρωµένο για όσους έχουν ανήλικα παιδιά ή τρία
τουλάχιστον παιδιά, το οποίο αυξάνεται στο 55ο έτος από 1ης Ιανουαρίου 2012 και στο 65ο έτος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και µετά.
- Το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας συµπληρωµένο
για όσους έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος παιδί ή σύζυγο, κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
- Το εξηκοστό πρώτο (61ο) έτος της ηλικίας τους συµπληρωµένο, για τους λοιπούς υπαλλήλους, το οποίο
αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 2012 και µετά κατά δύο
(2) έτη, για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού πέµπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους.
δ. Ορίζεται ότι, από 1.1.2011, η σύνταξη όσων θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από 1η Ιανουαρίου 2011 και
µετά, µπορεί να καταβληθεί µετά τη συµπλήρωση του
πεντηκοστού έκτου (56ου) έτους της ηλικίας τους, το οποίο αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 2012 και µετά κατά
δύο (2) έτη, για κάθε ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60ου) έτους της ηλικίας τους.
Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη µειώνεται κατά 1/200
του ποσού αυτής για κάθε µήνα, που υπολείπεται από
την έναρξη καταβολής της και µέχρι τη συµπλήρωση,
του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
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(Σήµερα για τις γυναίκες ισχύει το 55ο έτος της ηλικίας
και για τους άνδρες το 60ο για την καταβολή σύνταξης,
το δε ποσοστό µείωσης για άνδρες και γυναίκες ήταν
1/267).
ε. Αντικαθίσταται, από 1.1.2011, η διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007
που προβλέπει την καταβολή πλήρους σύνταξης, σε όσους έχουν προσληφθεί µετά την 1.1.1983 και συµπληρώνουν 35ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το
58ο έτος της ηλικίας τους.
Με τις νέες ρυθµίσεις από το έτος 2011 απαιτούνται
37 έτη υπηρεσίας και το 59ο έτος της ηλικίας τους, από
το 2012 απαιτούνται 37 έτη και εννέα (9) µήνες και το
60ό έτος της ηλικίας, από το 2013 απαιτούνται 38 έτη
και έξι (6) µήνες και το 60ο έτος της ηλικίας, από το 2014
απαιτούνται 39 έτη και τρεις (3) µήνες και το 60ό έτος
της ηλικίας και από το 2015 και µετά απαιτούνται σαράντα (40) έτη υπηρεσίας και το 60ό έτος της ηλικίας.
στ. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι
συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας:
- οι δικαστικοί, κύριο προσωπικό Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και στρατιωτικοί γενικά,
- οι γυναίκες υπάλληλοι µε τρία (3) παιδιά και άνω και
οι άνδρες µε τον αυτό αριθµό παιδιών που είναι χήροι ή
διαζευγµένοι και
- όσοι έχουν προσληφθεί από 1.1.1983 και εντεύθεν
και συµπληρώνουν 35ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία.
ζ. Επεκτείνεται, από 1.1.2011, και στις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί µέχρι 31.12.1982 και είναι έγγαµες χωρίς παιδιά ή µε ενήλικα παιδιά ή χήρες
και διαζευγµένες µε άγαµα παιδιά ή άγαµες µητέρες µε
άγαµα παιδιά, η ρύθµιση που ισχύει για τις ανύπαντρες
γυναίκες ή τις διαζευγµένες και χήρες µε έγγαµα παιδιά,
και η οποία προβλέπει την καταβολή της σύνταξης χωρίς
όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει δεκαετή πλήρη πραγµατική υπηρεσία, µετά τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, δηλαδή συνολική συντάξιµη υπηρεσία 35 ετών.
η. Τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 3 του
ν.2084/1992, που ρυθµίζουν θέµατα συντάξεων δηµοσίων υπαλλήλων που διορίζονται µετά την 1.1.1993 και
επέρχονται αλλαγές στα εξής σηµεία:
- Από 1.1.2013, οι υπάλληλοι (γυναίκες και άνδρες) δικαιούνται σύνταξης στο 50ο έτος της ηλικίας τους, όταν
έχουν παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και
παράλληλα 25ετή πλήρη συντάξιµη υπηρεσία. (Με τις ισχύουσες διατάξεις οι µητέρες υπάλληλοι που έχουν ανήλικα παιδιά και 20ετή υπηρεσία δικαιούνται σύνταξη
στο 55ο έτος της ηλικίας τους).
- Καταργείται, από 1.1.2013, η ρύθµιση που προβλέπει
τη µείωση του ορίου ηλικίας κατά τρία έτη για κάθε παιδί
(µε βάση τα 65 έτη) για τις µητέρες µε τρία παιδιά και άνω.
θ. Καταργούνται, από 1.1.2013 οι παρακάτω διατάξεις
του ν. 2084/1992:
- του δευτέρου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 3 του
ν.2084/1992, σύµφωνα µε το οποίο οι γυναίκες δικαστικοί λειτουργοί, καθώς και αυτές που ανήκουν στο κύριο
προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εφόσον έχουν ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ή τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον συµπληρώνουν εικοσαετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία.

- της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 που προβλέπει την καταβολή ολόκληρης της σύνταξης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για όσους έχουν προσληφθεί από
την 1.1.1993 και έχουν συµπληρώσει 37ετης πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας.
- του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ.3 του
άρθρου 7, που προβλέπει ότι οι γυναίκες στρατιωτικοί µε
ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά
ή µε τρία τουλάχιστον παιδιά, συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ηλικίας, µε τη συµπλήρωση 20ετούς υπηρεσίας.
- του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15, που προβλέπει την καταβολή µειωµένης σύνταξης σε µητέρες µε ανήλικα ή ανίκανα παιδιά.
- του πέµπτου και έκτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 15, που προβλέπει την καταβολή µειωµένης σύνταξης στους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 55ο
έτος της ηλικίας του και έχουν 35 έτη υπηρεσία.
ι. Στους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους
που έχουν προσληφθεί µέχρι 31.12.1992 και συµπληρώνουν 15ετή πλήρη και πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία
και αποχωρούν πριν το όριο ηλικίας, µε αίτησή τους, η
σύνταξη καταβάλλεται από 1.1.2011 µετά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους (Με τις ισχύουσες
διατάξεις καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους στις γυναίκες και του 65ου στους άνδρες).
ια. Από 1.1.2011, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
του µόνιµου προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις ειδικότητες που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3660/2008 (συγκοµιδή και αποκοµιδή απορριµµάτων κ.λπ.), διαµορφώνεται στο πεντηκοστό πέµπτο έτος (55ο), αυξανόµενο από 1.1.2012 και
µετά κατά δύο και µισό (2 ½) έτη για κάθε ηµερολογιακό
έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας τους (Σήµερα το όριο ηλικίας είναι 53ο
για τις γυναίκες και 58ο για τους άνδρες).
ιβ. Εξοµοιώνονται, από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ., µε τα όρια ηλικίας που προβλέπονται για τους τακτικούς δηµοσίους υπαλλήλους.
ιγ. Αποσαφηνίζεται ότι για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µέχρι 31.12.2010 δεν έχουν εφαρµογή οι
προαναφερόµενες διατάξεις, αλλά θα εξακολουθήσουν
να ισχύουν γι’ αυτούς οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ως έχουν σήµερα, τόσο για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης, όσο και για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
(άρθρο 6)
2.α. Προβλέπεται ότι, από 1.1.2014, οι συντάξεις του
∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένων των χορηγιών και των
βοηθηµάτων, µπορούν να αναπροσαρµόζονται κατ’ έτος
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
β. Καταργούνται, από 1.1.2014, οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου µε τις οποίες
προβλέπεται αναπροσαρµογή ή αύξηση των συντάξεων,
χορηγιών και βοηθηµάτων που καταβάλλονται από αυτό,
κατά τρόπο διαφορετικό από τον ανωτέρω οριζόµενο.
γ. Προβλέπεται ότι από την 1.1.2011 και ανά διετία η
Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζο-
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νται οι συντάξεις (βασική, αναλογική, επικουρική) µε
στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών, προβαλλόµενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το 2009.
δ. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων στο ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανακαθορίζονται κατά τη µεταβολή του προσδόκιµου ζωής του πληθυσµού της χώρας, µε σηµείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών. Η αναπροσαρµογή των ορίων ηλικίας, γίνεται µε κ.υ.α., που εκδίδεται κατά το τελευταίο έτος κάθε δεκαετίας, µε βάση τους σχετικούς
δείκτες που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την ίδια χρονική περίοδο και αφορούν στην
επόµενη δεκαετία. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει
από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρµογή λαµβάνεται
υπόψη η µεταβολή της δεκαετίας 2010 έως και 2020.
(άρθρο 7)
3.α. Ορίζεται ότι ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη από το ∆ηµόσιο εάν:
- ο θάνατος του ασφαλισµένου συζύγου επήλθε πριν
από την πάροδο τριών (3) ετών από την τέλεση του γάµου,
- ο θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάµου, στην περίπτωση που ο
θανών ήταν συνταξιούχος, αναπηρίας ή γήρατος, κατά
το χρόνο τέλεσης του γάµου.
β. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν:
- αν ο επιζών σύζυγος είναι ανάπηρος κατά ποσοστό
67% και άνω, καθώς και για όσο χρόνο συµµετέχουν στη
σύνταξη ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν
- για τις πολεµικές συντάξεις και τις συντάξεις σε θύµατα τροµοκρατίας
- για περιπτώσεις που το δικαίωµα γεννήθηκε πριν την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 8)
4. Τροποποιούνται οι διατάξεις που διέπουν τη συνταξιοδοτική νοµοθεσία του ∆ηµοσίου (π.δ. 169/2007, π.δ.
167/2007 και π.δ. 168/2007), σχετικά µε τη συνταξιοδότηση των άγαµων θυγατέρων, των άγαµων αδελφών και
των διαζευγµένων θυγατέρων, στα εξής σηµεία:
α. Για την απόκτηση του δικαιώµατος, έχουν εφαρµογή οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα
αγόρια (Με την ισχύουσα νοµοθεσία οι άγαµες θυγατέρες και άπορες άγαµες αδελφές όσων διορίστηκαν στο
∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ή κατατάχθηκαν στις τάξεις του Στρατού µέχρι 31.12.1982, αποκτούν το δικαίωµα λήψης σύνταξης, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους).
β. ∆ικαιώµατα που γεννήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του υπό ψήφιση νόµου δεν θίγονται.
γ. Επανακαθορίζονται τα εισοδηµατικά κριτήρια για
τον περιορισµό του ποσού της καταβαλλόµενης σύνταξης ή την αναστολή καταβολής της.
(άρθρο 9)
5.α. Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του
ν.2676/1999 (περιορισµοί καταβολής σύνταξης στους απασχολούµενους συνταξιούχους γήρατος ή θανάτου), έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τους συνταξιούχους
του ∆ηµοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή αυτοαπασχολούνται.
Οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 8 του ν. 2592/

1998, καθώς και των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου
58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου υποχρεούνται, πριν
αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν
τούτο στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.. Παράλειψη
της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισµό σε βάρος του
συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή κατά το διάστηµα που αυτοαπασχολείτο και πρόστιµο επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας.
(άρθρο 10)
6. Το ποσοστό σύνταξης του µηνιαίου συντάξιµου µισθού των υπαλλήλων ή στρατιωτικών που προσλήφθηκαν ή κατατάχθηκαν αντίστοιχα µέχρι 31.12.1992 και παραµένουν στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετούς
συντάξιµου χρόνου, αυξάνεται κατά δυόµισι τοις εκατό
(2,5%) για κάθε έτος υπηρεσίας πέραν του 35ου έτους
και µέχρι του 40ού (αντί κατά 1/50 που ισχύει). Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και εφεξής (άρθρο 11)
7.α. Θεσπίζεται, από 1.8.2010, Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε
οικονοµική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συτάθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008.
β. Η ΕΑΣ παρακρατείται µηνιαία από τις συντάξεις
που καταβάλλονται από το ∆ηµόσιο ως εξής:
Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%
Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%
Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%
Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%
Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9%
Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
γ. Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της σύνταξης επί του οποίου διενεργείται η παρακράτηση, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης,
τα συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν.3670/2008 και της τυχόν
προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς.
δ. Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 €).
ε. Από την κράτηση αυτή εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν
επίδοµα ανικανότητας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
54 του π.δ.169/2007, καθώς και όσοι λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης.
στ. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν
περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, λαµβάνεται υπόψη το
συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει µεταβιβασθεί και
το παρακρατηθέν ποσό (Ε.Α.Σ.) επιµερίζεται ανάλογα.
ζ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων της µίας κύριας σύνταξης από το ∆ηµόσιο ή
από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, λαµβάνεται υπόψη το ά-
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θροισµα των συντάξεων αυτών. Η παρακράτηση γίνεται
από τον Φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων.
θ. Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη του ∆ηµοσίου αποδίδονται στο Λογαριασµό του ΑΚΑΓΕ το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου, από την παρακράτηση, µήνα.
ι. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις χορηγίες και τα βοηθήµατα που καταβάλλει το ∆ηµόσιο.
(άρθρο 12)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
1. Νοµιµοποιείται η χορήγηση της έκτακτης οικονοµικής παροχής, που καταβλήθηκε µε τη σύνταξη µηνός
Μαΐου 2009 στους συνταξιούχους και χορηγιούχους του
∆ηµοσίου, µε τους αναφερόµενους όρους, περιορισµούς
και προϋποθέσεις.
(άρθρο 13)
2. Ρυθµίζονται θέµατα του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Αγρονοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι:
α. Το αγρονοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής (που συστάθηκε µε τον ν. 3585/2007 στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης ως αυτοτελής Υπηρεσία µε τίτλο
«Ελληνική Αγροφυλακή»):
- δικαιούται από 5.7.2007 σύνταξη από το ∆ηµόσιο µε
εφαρµογή όλων των διατάξεων που ισχύουν για την απονοµή σύνταξης στους δηµοσίους πολιτικούς υπαλλήλους
- για τον κανονισµό της σύνταξης τους, στο συντάξιµο
µισθό συµπεριλαµβάνεται ο βασικός µισθός και το επίδοµα χρόνου υπηρεσίας.
β. Οι υπάλληλοι που έχουν ήδη µεταταγεί ή µεταφερθεί στην Ελληνική Αγροφυλακή από 5.7.2007, ως αγρονοµικό ή πολιτικό προσωπικό αυτής, έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το προηγούµενο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς, ύστερα από την υποβολή σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
γ. Από 1.1.2010 στο συντάξιµο µισθό προστίθεται και
το επίδοµα θέσης ευθύνης, το οποίο κυµαίνεται από 25
µέχρι 130 ευρώ, ανάλογα µε το βαθµό του υπηρετούντος προσωπικού. Από την ίδια ηµεροµηνία επί του συγκεκριµένου επιδόµατος διενεργείται κράτηση για κύρια
σύνταξη υπέρ του ∆ηµοσίου.
δ. Αναπροσαρµόζονται οίκοθεν, µε βάση τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις, οι συντάξεις όσων έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 14)
3.α. Προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 έχουν εφαρµογή και για τους
βουλευτές και τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού που λαµβάνουν συγχρόνως σύνταξη από το ∆ηµόσιο και βουλευτική αποζηµίωση ή έξοδα παράστασης
αντίστοιχα (Περικόπτονται κατά 70% και οι καταβαλλόµενες συντάξεις σε συνταξιούχους κατά το χρόνο που έχουν παράλληλα και την ιδιότητα του Βουλευτή ή αιρετού οργάνου α΄ και β΄ βαθµού και εφόσον οι τελευταίοι
λαµβάνουν έξοδα παράστασης).
β. Οι ∆ήµαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων που επιλέ-

γουν τη λήψη των εξόδων παράστασης, διατηρούν το
καθεστώς υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν ως συνταξιούχοι, οι δε αναλογούσες κρατήσεις υπολογίζονται επί των εξόδων παράστασης και αποδίδονται, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
γ. Τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε
εξαίρεση τους προέδρους νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τους νοµάρχες, του δηµάρχους και τους προέδρους
κοινοτήτων, που επιλέγουν την καταβολή των εξόδων
παράστασης αντί των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, που είχαν πριν
την εκλογή τους, οπότε και ο χρόνος θητείας τους, ως
αιρετών οργάνων, θεωρείται ως πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία στη θέση από την οποία προέρχονται. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί
των τακτικών µηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους
θέσης και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης αποδιδόµενες στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Η
εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται από το φορέα της οργανικής τους θέσης.
Η ασφαλιστική – συνταξιοδοτική τακτοποίηση των ανωτέρω προσώπων για το χρονικό διάστηµα από
15.3.2010 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3833/2010)
και µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες
διατάξεις του κάθε φορέα ή ταµείου.
Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρµογή και
µετά την 1.1.2011.
(άρθρο 15)
4. Προβλέπεται ότι, από 1.1.2011, για τον υπολογισµό
της σύνταξης και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των
υπαλλήλων της Βουλής εφαρµόζονται οι διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά, για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ως µισθός για τον υπολογισµό της σύνταξης
τους λαµβάνεται αυτός που προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί ή θεµελιώνονται µέχρι 31.12.2010 (25ετής υπηρεσία) δεν θίγονται
και το ύψος της σύνταξης θα υπολογίζεται µε βάση τα ισχύοντα, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία αποχώρησής
τους.
(άρθρο 16)
5.α. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007,
σύµφωνα µε τις οποίες για τους υπαλλήλους οι οποίοι
είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί,
καθώς και για όσους πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιµατολεµφαγγείωµα κ.λπ., αρκεί δεκαπενταετής πλήρης
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, έχουν ανάλογη εφαρµογή
και για όσους πάσχουν από αιµορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄
ή µυασθένεια – µυοπάθεια, εφόσον για τις περιπτώσεις
αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
β. Οι παραπάνω ρυθµίσεις, όπως ισχύουν κάθε φορά,
εφαρµόζονται αναλόγως:
- στους στρατιωτικούς,
- στους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους που
διορίστηκαν ή κατατάχθηκαν µετά την 1.1.1993, καθώς
και
- στα πρόσωπα που έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις
µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου και µε
την τήρηση της αναφερόµενης διαδικασίας. (άρθρο 17)
6.α. Ορίζεται ότι, για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδο-
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τικό δικαίωµα από 1.1.2011 και µετά, θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και ο χρόνος
σπουδών για την απόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης
ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιµος εφόσον ο ασφαλισµένος έχει συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών.
β. Επίσης, θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών, µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών.
(άρθρο 18)
7.α. Προβλέπεται ότι πρόσωπο του οποίου λήγουν τα
καθήκοντα στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες χωρίς να έχει
θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα από αυτές, δικαιούται να µεταφέρει στον Ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είχε υπαχθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή που θα υπαχθεί µετά τη
λήξη των καθηκόντων του, το ασφαλιστικό στατιστικό ισοδύναµο των δικαιωµάτων σύνταξης που έχει αποκτήσει στις Κοινότητες. Με κ.υ.α. καθορίζεται ο τρόπος µετατροπής του ασφαλιστικού στατιστικού ισοδύναµου σε
συντάξιµα έτη, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή αυτών των διατάξεων.
β. Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα, σχετικά µε την προθεσµία δήλωσης από τον ενδιαφερόµενο αν αποδέχεται
τη µεταφορά του αναλογιστικού ισοδύναµου, τη βεβαίωση από τον Οργανισµό Σύνδεσης, το χρόνο πραγµατικής
µεταφοράς κ.λπ..
(άρθρο 19)
8. Ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις των προτεινόµενων
άρθρων, κατά το µέρος που αφορούν στους υπαγοµένους στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του
∆ηµοσίου, εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το
∆ηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το
προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και
τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών ∆ικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955.
(άρθρο 20)
9. Τέλος προβλέπεται η έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων.
(άρθρο 21)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του κρατικού προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 16.000.000 ευρώ περίπου για
το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαµβανόµενων στο δηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
και την καταβολή των σχετικών εργοδοτικών εισφορών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αυξάνεται για καθένα από τα επόµενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις. Η δαπάνη για
την αιτία αυτή έχει υπολογιστεί και στην αριθµ.
89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους.
(άρθρο 2 παρ.1)
2. Ετήσια δαπάνη από:
α. Τον επανακαθορισµό του τρόπου υπολογισµού της
συµµετοχής του ∆ηµοσίου στην περίπτωση διαδοχικής
ασφάλισης. Το αποτέλεσµα αυτό έχει περιληφθεί και
στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ. Κράτους.
(άρθρο 4 παρ.10)

β. Την επέκταση και στους άνδρες υπαλλήλους µε ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο της δυνατότητας να συνταξιοδοτούνται στο 50ό έτος της ηλικίας τους (από το
65ο που ισχύει), εφόσον έχουν 25ετή συντάξιµη υπηρεσία.
(άρθρο 6 παρ.2 περ. β΄)
γ. Τη βελτίωση του υφιστάµενου κινήτρου παραµονής
στην υπηρεσία (2,5% αντί 1/50 που ισχύει) µετά τη συµπλήρωση της 35ετίας, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα
έως 31.12.2014. Το ίδιο αποτέλεσµα έχει περιγραφεί και
στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους, αλλά για
όσους θεµελιώνουν δικαίωµα έως 31.12.2010.
(άρθρο 11 παρ.1)
δ. Την καταβολή πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση 15ετούς συντάξιµης υπηρεσίας και σε όσους πάσχουν από αιµορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ ή µυασθένεια –
µυοπάθεια.
(άρθρο 17)
3. Νοµιµοποίηση δαπάνης ύψους 78.000.000 ευρώ περίπου από την έκτακτη οικονοµική παροχή στους συνταξιούχους και χορηγιούχους του ∆ηµοσίου.
(άρθρο 13)
4. Απώλεια εσόδων ύψους 8.000.000 ευρώ περίπου
για το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των
νεοπροσλαµβανόµενων στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και
Ο.Τ.Α. και την µη παρακράτηση των σχετικών εισφορών
των εργαζοµένων. Η ανωτέρω απώλεια θα αυξάνεται για
καθένα από τα επόµενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις και έχει υπολογισθεί και στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους.
(άρθρο 2
παρ.1)
5. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου από:
α. Τους περιορισµούς που θεσπίζονται στο δικαίωµα
µεταβίβασης σύνταξης στους επιζώντες συζύγους.
(άρθρο 8)
β. Την εφεξής αντιµετώπιση όσον αφορά στο δικαίωµα σύνταξης των θυγατέρων και άπορων άγαµων αδερφών µε τους ίδιους όρους µε τα αγόρια ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία πρόσληψης του γονέα στο δηµόσιο,
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. Η εξοικονόµηση από την αιτία αυτή
έχει περιγραφεί και στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του
Γ.Λ.Κράτους.
(άρθρο 9 παρ.1)
γ. Τον επανακαθορισµό των εισοδηµατικών κριτηρίων
που λαµβάνονται υπόψη για τον περιορισµό του ποσού
της καταβαλλόµενης σύνταξης ή και την αναστολή καταβολής αυτής στις άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες Η
εξοικονόµηση από την αιτία αυτή έχει περιγραφεί και
στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους. και υπολογίζεται σήµερα στο ποσό των 25.000.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 9 παρ. 2)
6. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από 1.1.2011 από
την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού της σύνταξης και
τη θέσπιση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στους υπαλλήλους της Βουλής που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά την 31.12.2010.
(άρθρο 16)
7. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από 1.1.2013 από:
α. Την αύξηση των ορίων ηλικίας και του απαιτούµενου χρόνου για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης για
τις γυναίκες κυρίως πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους και για το µόνιµο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού.
(άρθρο 6 παρ.8)
β. Τη θέσπιση ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση
των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. (άρθρο 6 παρ. 9)
8. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από 1.1.2014 από
την αποσύνδεση του ύψους των καταβαλλόµενων συ-

123
ντάξεων από τις εκάστοτε αποδοχές των εν ενεργεία υπαλλήλων – στρατιωτικών.
(άρθρο 7)
9. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από 1.1.2015, από
τη µεταβολή του τρόπου προσδιορισµού της αναλογούσας σύνταξης για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα από την
ανωτέρω ηµεροµηνία και µετά.
(άρθρα 2, 3 και 4)
10. Ενδεχόµενη αποτροπή δαπάνης από:
α. Την επέκταση των σχετικών µε την απασχόληση
συνταξιούχων διατάξεων και στους συνταξιούχους του
δηµοσίου που εργάζονται εκτός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
(άρθρο 10 παρ.1)
Η αποτροπή δαπάνης από την αιτία αυτή έχει περιγραφεί και στην αριθµ. 89.6.2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους.
β. Την περικοπή του 70% της καταβαλλόµενης σύνταξης σε όσους συνταξιούχους λαµβάνουν συγχρόνως
βουλευτική αποζηµίωση ή έξοδα παράστασης ως αιρετά
όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
(άρθρο 15
παρ.1)
11. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προστίµων στους συνταξιούχους που δεν θα δηλώνουν την
ανάληψη εργασίας ή την έναρξη αυτοαπασχόλησής
τους.
(άρθρο 10 παρ. 2)

Β. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Ν.Π.∆.∆.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια αύξηση εσόδων από την υπαγωγή των υπαλλήλων του δηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά το πρώτο έτος
(2011) υπολογίζεται στο ποσό των 24.000.000 ευρώ, η οποία θα αυξάνεται προοδευτικά, ανάλογα µε τον αριθµό
προσλήψεων για τα επόµενα 40 έτη και έχει υπολογισθεί
και στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους.
(άρθρο 2 παρ.1)

Γ. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)
Ετήσια αύξηση εσόδων ύψους 126.000.000 ευρώ περίπου από την παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης στις
άνω των 1.400 ευρώ συντάξεις του ∆ηµοσίου. Ειδικά για
το τρέχον έτος η αύξηση αυτή περιορίζεται στο ποσό
των 52.500.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 12 παρ.1)
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1. Ετήσια δαπάνη ύψους 16.000.000 ευρώ περίπου για
το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαµβανόµενων στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
και την καταβολή των σχετικών εργοδοτικών εισφορών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αυξάνεται για καθένα από τα επόµενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις. Η δαπάνη για
την αιτία αυτή έχει υπολογιστεί και στην αριθµ.
89.6.2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους.
(άρθρο 2 παρ.1)
2. Ετήσια δαπάνη από:
α. Τον επανακαθορισµό του τρόπου υπολογισµού της
συµµετοχής του ∆ηµοσίου στην περίπτωση διαδοχικής
ασφάλισης. Το αποτέλεσµα αυτό έχει περιληφθεί και
στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους.
(άρθρο 4 παρ.10)
β. Την επέκταση και στους άνδρες υπαλλήλους µε ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο της δυνατότητας να συνταξιοδοτούνται στο 50ό έτος της ηλικίας τους (από το
65ο που ισχύει), εφόσον έχουν 25ετή συντάξιµη υπηρεσία.
(άρθρο 6 παρ. 2 περ. β΄)
γ. Τη βελτίωση του υφισταµένου κινήτρου παραµονής
στην υπηρεσία (2,5% αντί 1/50 που ισχύει) µετά τη συµπλήρωση της 35ετίας, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα
έως 31.12.2014. Το ίδιο αποτέλεσµα έχει περιγραφεί και
στην αριθµ. 89/6/2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους, αλλά για
όσους θεµελιώνουν δικαίωµα έως 31.12.2010.
(άρθρο 11 παρ. 1)
δ. Την καταβολή πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση 15ετούς συντάξιµης υπηρεσίας και σε όσους πάσχουν από αιµορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ ή µυασθένεια –
µυοπάθεια.
(άρθρο 17)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τις πιστώσεις
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Απώλεια εσόδων ύψους 8.000.000 ευρώ περίπου
για το έτος 2011 από την υπαγωγή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των
νεοπροσλαµβανόµενων στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και
Ο.Τ.Α. και την µη παρακράτηση των σχετικών εισφορών
των εργαζοµένων. Η ανωτέρω απώλεια θα αυξάνεται για
καθένα από τα επόµενα 40 έτη µε βάση τις νέες προσλήψεις και έχει υπολογισθεί και στην αριθµ. 89.6.2010 έκθεση του Γ.Λ.Κράτους.
(άρθρο 2
παρ.1)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η Γενική ∆ιευθύντρια
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010
Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Παπακωνσταντίνου
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ∆ηµοσίου και συναφείς διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

