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Αθήνα,   28/1/2015  
                            ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
Αριθ.  Πρωτ.     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ     

  Σ50/5                ΑΡ.:5 
 
ΠΡΟΣ: 
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής 
Δ/νση Εκμετάλλευσης 
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης 
Αναφορών ( Συντάξεις) 
Πατησίων 12      Τ.Κ.10677  ΑΘΗΝΑ 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ/νση: Λειτουργίας  
& Υποστήριξης Εφαρμογών 
Υποδ/νση: Ειδικών Εφαρμογών 
Τμήμα: Εθν. Μητρ. Συντάξεων 
Λαγουμιτζή 40     Τ.Κ.11745  ΑΘΗΝΑ 
3. Ο.Π.Σ.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Επιχ/κή Ομάδα Παροχών 
Πατησίων 12     Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ 
4. ΕΤΕΑ /Δ/νση Ασφ/σης – Παροχών 
Πειραιώς  9-11  Τ.Κ. 10552 ΑΘΗΝΑ 
5. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο 
των τμημάτων Απονομών και 
Πληρωμών Συντάξεων        

 
ΘΕΜΑΤΑ: «Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα 
περιοριστεί - μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο – στους συνταξιούχους 
του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος Ν. 3163/55 από ίδιο δικαίωμα». 

          Β. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της 
περ. 1δ’ της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, περί καταβολής του κατωτάτου ορίου 
σύνταξης λόγω θανάτου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο». 
Σχετ:     α) Οι εγκύκλιοι 39/99, 71/2010 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  
   β) Το με αρ. πρωτ. Σ50/27/7.7.2004 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Παροχών 
              γ) Η με αρ. πρωτ. 1547363/0092/1.11.2010 εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.( ΑΔΑ: 4ΙΗ3Η-Β)  
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Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή 

των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, στον επιζώντα σύζυγο που λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από το 

Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55. 

 Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ. 

Α’/22.8.2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις 

για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 

Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης» και σας 

παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους. 

 1. Με την κοινοποιούμενη διάταξη αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2α του 

άρθ. 8 του ν. 3865/2010, που αφορούν τη χορήγηση σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο που 

λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55, είτε από 

ίδιο δικαίωμα είτε από μεταβίβαση. 

 Με την εν λόγω διάταξη η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 3865/2010, 

δηλαδή από 21/7/2010,  το δικαίωμα της επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί μετά 

την πάροδο τριετίας από το θάνατο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την περ. δ’ της 

παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει, επεκτείνεται και στις περιπτώσεις των 

συνταξιούχων του Δημοσίου  ή του ειδικού καθεστώτος του Ν. 3163/55 από ίδιο 

δικαίωμα. 

 2. Επομένως, τροποποιούμε τις οδηγίες που σας είχαν δοθεί με το με αρ. πρωτ. 

Σ50/27/7.7.2004 Γενικό Έγγραφο και την αριθ. 71/2010 εγκύκλιο και σας γνωρίζουμε ότι 

στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 21/7/2010 και μετά ο επιζών σύζυγος  που 

λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό 

καθεστώς του Ν. 3163/55 και σύνταξη λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από τα 

εντασσόμενα σε αυτό Ταμεία, μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο έχει το 

δικαίωμα επιλογής, ανάλογα με την ηλικία του,  της σύνταξης στην οποία θα 

εφαρμοστεί η μείωση κατά 50% ή κατά 30%. 

Ευνόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από 

τις περικοπές κατά 50% ή κατά 30% για τους επιζώντες συζύγους που κατά το χρόνο του 

θανάτου του/της συζύγου φέρουν ποσοστό αναπηρίας 67% και για όσο χρόνο διαρκεί η 

αναπηρία τους. 
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 Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που ο θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου έχει 

συμβεί από 21/7/2010 και μετά, οι αποφάσεις Διευθυντή, οι οποίες έχουν εκδοθεί σε 

εφαρμογή των προηγούμενων οδηγιών μας (εγκ. 71/2010), θα πρέπει να τροποποιηθούν 

με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, οίκοθεν – όπου αυτό είναι δυνατό – ή κατόπιν 

αίτησης – όχλησης των ενδιαφερομένων, ως προς το σκεπτικό τους, δηλαδή ότι η μείωση 

κατά περίπτωση (50% ή 30%) επιβάλλεται και στην περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει 

από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55 οποιαδήποτε σύνταξη και 

όχι μόνο σύνταξη λόγω θανάτου. 

Επίσης, για θάνατο που επήλθε από 21/7/2010 και μετά, ανάλογη τροποποίηση θα πρέπει 

να επέλθει και στην «επισήμανση» περί χορήγησης κατωτάτου ορίου μετά τη λήξη της 

πρώτης τριετίας (βλέπε παρ. Β’ της παρούσας), δηλαδή ότι εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει 

και άλλη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή θανάτου από οποιοδήποτε φορέα, το ποσό της 

σύνταξης μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας θα ανέλθει στο κατώτατο όριο – εάν είναι 

μικρότερο αυτού – ενώ η μείωση κατά 30% ή 50% θα γίνεται στο κατώτατο όριο. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να κληθεί ο δικαιούχος από τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων, 

τόσο στην περίπτωση της οίκοθεν επανεξέτασης όσο και στην περίπτωση που έχει 

προηγηθεί αίτηση – όχληση του ενδιαφερόμενου, ώστε να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση 

σχετικά με την επιλογή της σύνταξης στην οποία θα πρέπει να γίνει η προβλεπόμενη από 

τις ανωτέρω διατάξεις μείωση. Σε περίπτωση δε που επιλεγεί η σύνταξη του Δημοσίου ή 

του ειδικού καθεστώτος του Ν. 3163/55, θα πρέπει η υπηρεσία να αποστείλει αντίγραφο 

της υπεύθυνης δήλωσης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κάνιγγος 29 Αθήνα) ή στη 

Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ (Γερανίου 42, Τ.Κ. 10431), αντίστοιχα. 

 Επειδή, λοιπόν, η επιλογή της μείωσης κατ’ εφαρμογή των κοινοποιούμενων 

διατάξεων δεν μπορεί να λειτουργήσει και αναδρομικά,  θα πρέπει οι αρμόδιες 

υπηρεσίες να ενεργήσουν ώστε να υποβληθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις το ταχύτερο 

δυνατό, και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να μειωθεί η σύνταξη που καταβάλλεται 

από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινές διατάξεις ΑΝ 1846/51, ειδικό καθεστώς Ν. 3163/55 και 

εντασσόμενα ταμεία) η αντίστοιχη μείωση να ισχύσει από τη σύνταξη του μήνα 

υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. 

3. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθ. 8 του ν. 2592/1998 

εξακολουθούν να ισχύουν και όσον αφορά στην εφαρμογή τους σας εφιστούμε την 

προσοχή στην αριθ. 310/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Γ.Ε. 
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Σ81/10/1.3.2012) η οποία έχει γίνει αποδεκτή, σχετικά με την οριοθέτηση του 

δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 1 του ν. 1256/1982, όπως 

ισχύει.  

Β. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περ. 1δ’ 

της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, περί καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης 

μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο. 

Με την εγκύκλιο 71/2010, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των άρθ. 12 και 13 του 

ν. 3863/2010, αναφορικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους συνταξιοδότησης επιζώντων 

συζύγων, για τους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ( τ.  

ΕΤΕΑΜ).  

Με την παρούσα σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της 

διάταξης της περ. 1δ’ της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, όσον αφορά την απεικόνιση 

του κατωτάτου ορίου στην απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου. 

 Έτσι, λοιπόν, στην απόφαση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου θα πρέπει να 

απεικονίζονται δύο στήλες ποσού σύνταξης. Στην πρώτη θα καταγράφονται τα ποσά που 

αντιστοιχούν στα ποσοστά σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος από την έναρξη 

συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ενώ στη δεύτερη θα καταγράφεται το ποσό του 

κατωτάτου ορίου, το οποίο δικαιούται να λάβει μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το 

θάνατο, πλήρες ή,  ενδεχομένως, μειωμένο  σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το διατακτικό της απόφασης 

συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, ώστε να απεικονίζεται η αλλαγή του ποσού μετά τη λήξη 

της πρώτης τριετίας, στην περίπτωση που μετά τη λήξη της πρέπει να καταβληθεί 

κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου ( πλήρες ή μειωμένο κατά 30 ή 50%, ανάλογα με 

την ηλικία), εφόσον το οργανικό ποσό είναι μικρότερο αυτού, ως ακολούθως: 

«Απονέμουμε σύνταξη λόγω θανάτου στον/στην ……………χήρα/χήρο 

του/της………………Α.Μ………., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 62 του ν. 2676/99 και 

του άρθ. 4 του ν. 3385/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθ. 12 και 13 του ν. 3863/2010, 

καθώς και με τις διατάξεις του άθρ. 2 παρ. 5α’ του ν. 4002/2011. 

Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από……….(έναρξη συνταξιοδότησης) και επ’ 

αόριστον και το ποσό της ανέρχεται σε ………..ευρώ το μήνα, και σε …………….ευρώ το 

μήνα  από ………(μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας), το οποίο πρέπει να μειωθεί κατά 

……% ή κατά ………% εφόσον ο/η ανωτέρω δικαιούχος  εργάζεται ή συνταξιοδοτείται 
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από οποιονδήποτε φορέα(πλην ΟΓΑ) και με/χωρίς  κράτηση ασθένειας (ανάλογα με 

την περίπτωση)». 

  

Συν/κά: 3 σελίδες Φ.Ε.Κ.(3893, 3895, 3897) 
  
  
            Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
             ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
 
 
 
                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
              & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 180
 22 Αυγούστου 2011

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική 

εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

3893

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KAI ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210),
προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

«16. Το τακτικό προσωπικό των δήμων και το τακτικό
προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των ιδρυμάτων και των συνδέ-
σμων δήμων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις για τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και τα
μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύντα-
ξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-
ντος Κώδικα και τις διατάξεις του ν. 2084/1992, κατά πε-
ρίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).»

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 9 του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστα-
νται, ως εξής:

«δ. για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, ΕΠ των ΤΕΙ και ΕΠ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και ε-
ξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πά-
γιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιο-
θήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια των περιπτώσεων
β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του
ν. 3205/ 2003 (Α΄297) αντίστοιχα.»

3. Στο τέλος του του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, προ-
στίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

«18. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των
συμβούλων και μόνιμων Παρέδρων του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου, καθώς και των κατόχων ειδικών προσωπο-
παγών θέσεων Παρέδρων με θητεία, που εντάσσονται
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20
του ν. 3966/2011 (Α΄118), λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος
βασικός μισθός της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του
ανωτέρω νόμου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις
που ισχύουν (κάθε φορά) και με βάση τον οποίο μισθο-
δοτούνταν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπη-
ρεσία, προσαυξημένος με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας
που αντιστοιχεί στο μισθό αυτόν και στα έτη υπηρεσίας
τους, καθώς και με το ειδικό ερευνητικό επίδομα της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, όπως
αυτό ισχύει κάθε φορά.»

4.α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 11 του π.δ.
169/2007, που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 12
του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από της
ισχύος τους, ως εξής:

«15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται
σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για
κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση,
καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την
προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπε-
νταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν
εφαρμογή και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρόνου μέχρι την 31.12.2010.
Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει, με συνυ-
πολογισμό και της λοιπής συντάξιμης υπηρεσίας, το
χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύ-
νταξης, κατά περίπτωση.
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10. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος
2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλή-
ρωση τριάντα έξι (36) ετών πραγματικής συντάξιμης υ-
πηρεσίας και του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της
ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας των τριάντα
έξι (36) ετών, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης
από το έτος 2012 και μετά, αυξάνεται κατά ένα (1) έτος
για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συ-
μπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συ-
ντάξιμης υπηρεσίας.

Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται σταδιακά από
1.1.2012 κατά ένα (1) έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλή-
ρωση του 60ού έτους της ηλικίας.»

11.α. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της υποπερί-
πτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου
56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεμε-
λιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την
ηλικία συνταξιοδότησης, καταστεί στο μεταξύ ανίκανος
για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος, κατά
ποσοστό τουλάχιστον 67%.»

β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης
β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερι-
κής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών
καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής α-
νηλίκων, που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια με
τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας ή με τη συ-
μπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρε-
σίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.»

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν
εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρο-
νται σε αυτή έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από
1.1.1993 και μετά.

12. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 58 του π.δ.
169/2007 καταργούνται.

13. α. Στο τέλος του άρθρου 66 του π.δ.169/2007, προ-
στίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η ανάκληση
πράξης με την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη
αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με καταβολή συμπληρωμα-
τικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, μετά
την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 2β του άρθρου
66 του π.δ. 169/2007. Κατ’ εξαίρεση, αναγνωριστική πρά-
ξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 του ν. 1405/1983 μπορεί να ανακληθεί στο σύνο-
λό της, μετά από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε, ε-
φόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί με αυτήν μπορεί
να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαι-
ώματος από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό φο-
ρέα.

Επίσης, κατ’ εξαίρεση και μετά από αίτηση του υπαλ-
λήλου είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης,
με την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη ανα-
γνωρισθεί ως συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 1405/1983 εφόσον το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όρ-
γανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί και
χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την
πρόσληψη του υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία και η

αναγνώρισή του ως συντάξιμου δεν απαιτούσε την κατα-
βολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς.

Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο
για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις
παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται μετά την πα-
ρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που
ανακαλούνται ή τροποποιούνται.»

β. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή
για περιορισμό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι ο-
ποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόμου και εκκρεμούν για εξέταση στις διευθύν-
σεις συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έ-
χουν ήδη εκδοθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εκ-
κρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις διευθύνσεις συντά-
ξεων, τίθενται στο αρχείο.

14.Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 12
και της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ 169/2007, καθώς
και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 5 του
ν. 2703/1999 (Α΄ 72 ) αντικαθίστανται ως εξής:

«Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του
υπαλλήλου το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί
να είναι μεγαλύτερο από τα ¾ της κατά τα ανωτέρω υ-
πολογιζόμενης μηνιαίας δόσης.»

Άρθρο 2
Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις

1.α. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, προστίθεται εδά-
φιο, ως εξής:

«Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με
τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματι-
κής συντάξιμης υπηρεσίας και του εξηκοστού έτους της
ηλικίας τους.»

β. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2084/
1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής:

«4. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007,όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή και
για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις
του νόμου αυτού.

β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανω-
τέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης
μέχρι 31.12.2014, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ανα-
πλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

γ. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2084/
1992 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως εξής:

«7. α. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της περί-
πτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007,ό-
πως αυτές ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμο-
γή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις δια-
τάξεις του νόμου αυτού.

β. Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανω-
τέρω προσώπων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης
μέχρι 31.12.2014, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ανα-
πλήρωσης που αντιστοιχεί στα 35 έτη ασφάλισης σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

δ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ έχουν ε-
φαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές
πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία πριν την
ισχύ των διατάξεων αυτών.

2.α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρ-
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ποίησης Αναπηρίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά-
ξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που
προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανωτάτων Υγειονομικών
Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν. Υ.Ε.), Αε-
ροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και της Ανώτατης Υγειονομι-
κής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.»

δ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3865/
2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:

«5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 και της
περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ.
169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.»

ε. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται οι διατά-
ξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του
π.δ. 169/ 2007.»

4.α. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ-
μογή για όσους θεμελιώνουν, κατά παρέκκλιση, συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, με εξαίρεση όσους έ-
χουν αποχωρήσει μέχρι την 31.12.2010.»

β. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται,
από 1.1.2011, ως εξής:

«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και
στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύνταξη,
σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό πριν την
1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο κατά πα-
ρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του
π.δ.169/2007, εφόσον συμπληρώνουν 15ετή πλήρη
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 65ο έτος της ηλι-
κίας τους.»

5.α. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ι-
σχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους επιζώ-
ντες συζύγους με εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά
ποσοστό 67% και άνω, που λαμβάνουν κατά μεταβίβαση
ή εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο. Οι δια-
τάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή
για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν πολεμική
σύνταξη, γενικά, ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των
νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), κα-
θώς και για όσα από αυτά υπάγονται στις διατάξεις της
παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998. Η σύνταξη που
καταβάλλεται μειωμένη κατά 75% σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 δεν
λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου αυτής.»

β. Οι επιζώντες των συζύγων που κατ’ εφαρμογή της
παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007, έχουν δικαιωθεί
σύνταξη λόγω θανάτου από το Δημόσιο ή από φορέα κύ-
ριας ασφάλισης με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του
Δημοσίου, δικαιούνται την αντίστοιχη για την αυτή αιτία
σύνταξη και από τον επικουρικό τους φορέα, ανεξάρτη-
τα από την ημερομηνία που έχει επέλθει ο θάνατος, κα-
τά τα οριζόμενα και με τους περιορισμούς που προβλέ-
πονται από τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης. Αι-
τήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και είναι σε εκκρεμότη-
τα κρίνονται οίκοθεν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
φορέων και τα οικονομικά αποτελέσματα επέρχονται α-

πό την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
γ. Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με

βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθε-
σίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως α-
κολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και
της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του
γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη
του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έ-
τος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του
10ου και του 20ού έτους.
2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
Εάν στη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέ-

χουν 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, το ποσό της σύνταξης που
περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ-
μογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποί-
ων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του νόμου αυτού.

6.α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του
άρθρου 22 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«Για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης συντα-
ξιοδοτικού δικαιώματος των παραγράφων 2 και 4 του άρ-
θρου 20 του παρόντος νόμου προσμετράται και ο ανωτέ-
ρω χρόνος σπουδών. »

β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3865/
2010, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή
και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα έ-
χουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.1.1993 και με-
τά.»

7. Οι διατάξεις του ν. δ. 164/1973 (Α΄ 223) κατά το μέ-
ρος που αυτές αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσιών
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. καταργούνται και
οι προϋπηρεσίες αυτές λογίζονται συντάξιμες με τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 169/ 2007.

8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1976/
1991 (Α΄ 184) καταργούνται.

9. Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των οποίων η
καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρ-
θρου 31 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση, υπάγονται
στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλι-
σμένων του Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έ-
χουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο φο-
ρέα. Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούσες κρατήσεις
για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζονται επί του ποσού
της σύνταξης που θα τους καταβάλλονταν, όπως αυτό ι-
σχύει κάθε φορά και καταβάλλονται στον οικείο φορέα
από τις ίδιες, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται
κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους. Κατά την πρώτη ε-
φαρμογή των διατάξεων αυτών, η εν λόγω αίτηση υπο-
βάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος
του νόμου αυτού και οι αναλογούσες εισφορές υπολογί-
ζονται από την ημερομηνία υποβολής της και μετά.

10.α. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσώπων του δευτέ-
ρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώ-
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