Νόμος 2227/94 Συνταξιοδότηση βαριά κινητικά αναπήρων στην 15ετία
ΦΕΚ 129/Α/11-8-1994
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Αύξηση συντάξεων
1.Οι συντάξεις και τα βοηθήματα, που καταβάλλονται από το Δημόσιο, αυξάνονται μέχρι του
ακαθάριστου ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών μηνιαίως, κατά
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) από 1ης Ιανουαρίου 1994 και κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) ακόμη από 1ης Ιουλίου 1994, επί του ποσού αυτών, όπως έχει διαμορφωθεί την 31η
Δεκεμβρίου 1993 και όπως θα διαμορφωθεί την 30ή Ιουνίου 1994 αντίστοιχα. Για τμήμα
σύνταξης άνω των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000) δραχμών δεν χορηγείται αύξηση.
Ως συντάξεις ή βοηθήματα νοούνται τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της
Α.Τ.Α , καθώς και οι ποσοστιαίες αυξήσεις που χορηγήθηκαν μετά την κατάργηση της Α.Τ.Α.,
σε εφαρμογή των νόμων περί εισοδηματικής πολιτικής.
2.Οι αυξήσεις της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται και σε εκείνους που θα καταστούν
συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1994. Η καταβολή τους αρχίζει από την ημερομηνία που
αρχίζει και η σύνταξη. Διατάξεις που διέπουν την καταβολή της Α.Τ.Α. στους συνταξιούχους,
που συγχρόνως απασχολούνται ως μισθωτοί, εξακολουθούν να ισχύουν.
3.Εάν για οποιοδήποτε αιτία επέλθει μεταβολή στο ποσό της σύνταξης ή του βοηθήματος,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μεταβάλλεται και το ποσό της
αύξησης με βάση τη νέα σύνταξη ή το βοήθημα, από τη χρονολογία που επέρχεται η μεταβολή.
4.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις των
υπαλλήλων, που δεν συνταξιοδοτούνται μεν από το Δημόσιο, διέπονται όμως από το ίδιο
νομοθετικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις
των δημόσ'ων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές, καθώς και
για τις συντάξεις των σιδηροδρομικών, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955
(ΦΕΚ 276 Α'), όπως ισχύει.
5.Οι αυξήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για συντάξεις που
καταβάλλουν οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 66 του
ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'), καθώς και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).'
Άρθρο 2
Συμπλήρωση διατάξεων των νόμων 1897/1990 καί 1977/1991
1.Στο τέλος του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') προστίθεται παρ. 4 με το ακόλουθο
περιεχόμενο:
'4. Η σύνταξη που κανονίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού καταβάλλεται στους
δικαιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας".·
2.Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1897/1990 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
"3. Προκειμένου για έμμισθους ή άμισθους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους που δεν
μισθοδοτούνται με μισθολογικό κλιμάκιο ή βασικό μισθό βαθμού κάποιας ιεραρχίας, το
επίδομα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού υπολογίζεται επί του βασικού μισθού που
αποτελεί τη βάση υπολογισμού της σύνταξής τους. ο οποίος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση
να είναι ανώτερος του βασικού μισθού του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά, καταβάλλεται δε για μεν τους εμμίσθους από την υπηρεσία τους, για δε τους
αμίσθους από το φορέα συνταξιοδότησής τους Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από το φορέα
συνταξιοδότησης του λειτουργού και πριν την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης, λόγω
μη συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησής του, εφόσον δεν ασκεί δημόσιο έμμισθο
λειτούργημα. Το άθροισμα, πάντως, της κανονιζόμενης σύνταξης, μαζί με το επίδομα

ανικανότητας, δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το σύνολο της βουλευτικής
αποζημίωσης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, περιοριζομενου αναλόγως του επιδόματος
ανικανότητας".'
3.Συντάξεις και επιδόματα ανικανότητας, που τυχόν έχουν κανονισθεί ή που χορηγούνται
διαφορετικά από όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ανακαθορίζονται οίκοθεν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες ή διευθύνσεις συντάξεων του οικείου φορέα συνταξιοδότησης,
συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από την πρώτη του επόμενου μήνα της ισχύος του
νόμου αυτού, ποσά δε, που τυχόν έχουν επιπλέον καταβληθεί, δεν αναζπτούνται.
.4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.1977/ 1991 (ΦΕΚ 185 Α') προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
"Το επίδομα ανικανότητας της παραγράφου αυτής καταβάλλεται από τον οργανισμό κύριας
ασφάλισης του ασφαλισμένου, έστω και αν ασφαλίστηκε σε αυτόν μετά την ανικανότητά του'.
Άρθρο 3
Δικαίωμα συντάξεως
1.Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979) (ΦΕΚ 292 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"Προκειμένου για υπαλλήλους, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή
τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
και υποβάλλονται σε μετάγγιση, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία".
2.Στο τέλος της περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων προστίθεται εδάφιο με το ακόλουθο περιεχόμενο:
"Προκειμένου για στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή
τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
και υποβάλλονται σε μετάγγιση, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία".
3.Το πρώτο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:
Ή μηνιαία σύνταξη των παντελώς τυφλών, παραπληγικών και τετραπληγικών υπαλλήλων του
τετάρτου εδαφίου της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και όσων
πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση της ίδιας
ως άνω διάταξης, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των κατά την παρ. 2 του άρθρου 9
αποδοχών, που λαμβάνουν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον
εξέρχονται μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αιτίας εξόδου”.
4.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:
"Η μηνιαία σύνταξη των παντελώς τυφλών, παραπληγικών και τετραπληγικών στρατιωτικών
του τετάρτου εδαφίου της περίπτ. ά της παρ. 1 του άρθρου 26 του παρόντος, καθώς και όσων
πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που υποβάλλονται σε μετάγγιση της ίδιας
ως άνω διάταξης, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των κατά την παρ. 2 του άρθρου 34
αποδοχών, που λαμβάνουν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον'
εξέρχονται μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αιτίας εξόδου".
5.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και σε όσους
προσλαμβάνονται στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.
6.Η αληθής έννοια των διατάξεων των παρ.7 του άρθρου 15, 6 του άρθρου 42 και 10 του

άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων είναι ότι η καταβολή, στους
αναφερόμενους σε αυτές πολιτικούς και στρατιωτικούς της αυξημένης σύνταξης, επηρεάζει
μόνο τη χορήγηση των τυχόν δικαιούμενων επιδομάτων ανικανότητας, που προβλέπονται από
το άρθρο 54 του ως άνω Κώδικα, τα οποία κανονίζονται μαζί με τη σύνταξη και όχι τα
επιδόματα, που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, είτε αυτά βαρύνουν τα κοινωνικά
προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε τους φορείς
συνταξιοδότησής τους, προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ..
7.Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 και δ' της παρ. 1 του άρθρου 26
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως εξής:
"Εάν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, η οποία δεν οφείλεται στην
υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα
βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά".
8.Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αναγράφεται η
λέξη "δεκαετής" υπηρεσία, για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ή για τον υπολογισμό
αυτής στον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο
πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών, που καθίστανται ανίκανοι ή αποβιώνουν στην
υπηρεσία, αυτή αντικαθίσταται με τη λέξη " πενταετής '.Το ίδιο ισχύει και για την καταβολή
βοηθήματος αντί συντάξεως.
9.Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β της παρ.1 του άρθρου 3 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:
"Οι Ελληνες το γένος επιθεωρητές, διδάσκαλοι και νηπιαγωγοί, ως και διδάσκαλοι των ξένων
γλωσσών, .οι οποίοι διδάσκουν επί καθημερινής βάσεως σε ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία
και νηπιαγωγεία Ελληνικών Κοινοτήτων της αλλοδαπής ή σε ημερήσια πλήρη δημοτικά
σχολεία και νηπιαγωγεία ιδρυμένα και συντηρούμενα από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας ή από
ειδικά κληροδοτήματα ή επιχορηγούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο. Ως ημερήσια πλήρη
δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία θεωρούνται αυτά που λειτουργούν επί καθημερινής
βάσεως και εφαρμόζουν με παρεκκλίσεις, ανάλογες των τοπικών συνθηκών, το πρόγραμμα
των σχολείων της ημεδαπής".
10.Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.1863/
1989(ΦΕΚ 204 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και στα ανήλικα άγαμα τέκνα
των αναφερόμενων στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 προσώπων".
11.Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α') και των παραγράφων 1,2 και 3 του
άρθρου 7 του ν.1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α') έχουν εφαρμογή και για
αναφερόμενους σε αυτές πολιτικούς πρόσφυγες, οι οποίοι επαναπατρίσθηκαν μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4
Υπολογισμός σύνταξης
1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α') αντικαθίσταται,
από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
Προκειμένου για υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου 1983
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής:"
2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1902/1990, αντικαθίσταται, από τότε
που ίσχυσε, ως εξής:
"Προκειμένου για στρατιωτικούς που κατατάχθηκαν για πρώτη φορά από 1ης Ιανουαρίου
1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής:"
3.Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αντικαταστάθηκε με το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β' της
παρ.3 του άρθρου 19 του ν. 2084/ 1992 (ΦΕΚ 165 Α'), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως

εξής:
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, καθώς και για
όσους προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 1992, το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας, συμπληρωμένο, για μητέρες που έχουν
ανήλικα ή σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
και άνω ή για γυναίκες με ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, το πεντηκοστό όγδοο (58ο) έτος συμπληρωμένο για τις λοιπές γυναίκες και το εξηκοστό
(60ό) έτος της ηλικίας συμπληρωμένο προκειμένου για τους άνδρες'.
4.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται, από τότε
που ίσχυσε, ως εξής:
Όι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 έχουν εφαρμογή για όσους προσλήφθηκαν για πρώτη
φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, πράξεις δε ή
αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 6 του ν.
1405/1983, για αναγνώριση προϋπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, ανακαλούνται, κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφερομένων και εισφορές που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο επιστρέφονται
στους υπαλλήλους, ύστερα από πράξη του αρμόδιου εκκαθαριστή αποδοχών, η δε παραγραφή
της σχετικής αξίωσης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της ανακλητικής πράξης".
Άρθρο 5
Συντάξιμες υπηρεσίες
1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του' άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων, που προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν.2084/1992, αντικαθίσταται
από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
"Επίσης, λογίζεται ως συντάξιμη με τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
αυτής η προϋπηρεσία του πάσης φύσεως μόνιμου προσωπικού των δημόσιων νοσηλευτικών
ιδρυμάτων, που παρασχέθηκε με οποιοδήποτε σχέση στο Ιδιο ή σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα
κοινωφελούς χαρακτήρα προ της υπαγωγής του στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (ΦΕΚ 254
Α'), σε οποιοδήποτε υπηρεσία των φορέων στους οποίους ανήκαν τα νοσηλευτικά ιδρύματα
μέχρι τη δημοσιοποίησή τους, στο μαιευτήριο "Μαρίκα Ηλιάδη" μέχρι την ίδρυση του
Μαιευτικού Γυναικολογικού Κέντρου Αθήνας "Έλενα Βενιζέλου", στο "Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρη
Α.Ε." και στο "Υιοί Κ. Παπανικολάου Θεραπευτήριο Ζωοδόχου Πηγής Α.Ε." με οποιοδήποτε
μορφή και ονομασία λειτουργούσαν αυτά μέχρι την ίδρυση του Νομαρχιακού Γενικού
Νοσοκομείου Μελισσίων "Α.Φλέμιγκ", καθώς και στους'Ξενώνες της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρίας Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πριν από την ίδρυση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την
επωνυμία "Οίκος Ξενίας και Περιθάλψεως Ασθενών", ανεξαρτήτως αν το προσωπικό των
ανωτέρω περιπτώσεων υπηρετείστο ίδιο ή μετακινήθηκε σε άλλο δημοσιοποιημένο Ίδρυμα".
Η κατά το προηγούμενο εδάφιο προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη και για τη βαθμολογική και
μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού αυτού.
2.Στο τέλος της περίπτ. κθ' της παρ.1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται ως συντάξιμη και η
υπηρεσία των καθηγητών σωματικής αγωγής που παρασχέθηκε σε δημοτικά σχολεία, είτε
προβλέπονταν οργανικές θέσεις καθηγητών της ανωτέρω ειδικότητας στα σχολεία αυτά είτε
όχι".
3.Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων,
προστίθεται περίπτωση να' ως εξής:
"να') Η προγενέστερη υπηρεσία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών ως αμίσθων
υπαλλήλων σε άμισθες Προξενικές Αρχές, εφόσον μεταγενέστερα διορίσθηκαν σε έμμισθες
θέσεις του Υπουργείου αυτού".
4.Στο τέλος της περίπτ. ιβ της παρ. 2 του άρθροα 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων προστίθενται εδάφια ως εξής:
Ή διάταξη του προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και για όσους διορίζονται μεταγενέστερα

στο Δημόσιο, ως τακτικοί υπάλληλοι. Για τον υπολογισμό της υπηρεσίας της περίπτωσης
αυτής, που παρέχεται με μειωμένο ωράριο εργασίας, εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου
εδαφίου της περίπτ. β'της παρ. 1 του άρθρου αυτού".
5.Το πρώτο εδάφιο των παραγράφων 10 του άρθρου 12 και 8 του άρθρου 37 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
Επίσης, υπολογίζεται ως συντάξιμος ύστερα από συμπληρωματική εισφορά, και
προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος της προηγούμενης
απασχόλησής του σε τομείς έξω από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., για τον
οποίο ήταν ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος
απασχόλησης στην αλλοδαπή γενικά για τον οποίο μεταφέρονται οι ασφαλιστικές εισφορές
σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της Χώρας ή αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως
χρόνος ασφάλισης στον εν λόγω οργανισμό βάσει ειδικών διατάξεων".
6.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του. Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων,
προστίθεται περίπτ. ιζ ως εξής:
Ίζ. Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού ως υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενων από αυτήν,
που παρασχέθηκε με απόσπαση σε θέσεις της εν λόγω Γραμματείας πριν το διορισμό ή τη
μετάταξή τους με τις διατάξεις του β.δ. 624/1968 (ΦΕΚ 212 Α') και των ν.665/1977 (ΦΕΚ 225
Α'), ν.1070/ 1980 (ΦΕΚ 204 Α'), ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α'), ν.1476/ 1984 (ΦΕΚ 136 Α'),
ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α') και ν.1646/ 1986 (ΦΕΚ 138 Α'), του χρόνου τούτου θεωρουμένου ως
χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Εισφορές, που έχουν καταβληθεί
για τον αναγνωριζόμενο χρόνο σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης
μισθωτών, αποδίδονται στο Δημόσιο προσαυξημένες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 1του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α)'.
Άρθρο 6
Ποσό οικογενειακής σύνταξης και ειδικά θέματα
1.Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτ. αα της περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 2 του Κώδικα
Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ.850/1980 ΦΕΚ 211 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:
Ή ενηλικίωση των αρρένων τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά
το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους'.
Όπου στον Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων αναφέρεται η φράση "20ού έτους"
για τη συνταξιοδότηση των αρρένων τέκνων, αυτή αντικαθίσταται με τη φράση "18ου έτους".
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συντάξεις, που, κατά την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν κανονιστεί με διαφορετικό όριο ηλικίας.
2.Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Πολεμικών
Συντάξεων (π.δ.1285/1981ΦΕΚ 314 Α'), όπως ήδη ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
Ως ποσό οικογενειακής σύνταξης ή βοηθήματος για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής,
νοείται και το μερίδιο που εναπομένει μετά την αναστολή μεριδίου συνδικαιούχου προσώπου,
καθώς και το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις στην πατρική οικογένεια
κατά συμμετοχή, όχι όμως και το κατά χωρισμέ καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης ή βοηθήματος”.
3.Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') προστίθεται παράγραφος 5 με το
ακόλουθο περιεχόμενο:
"5. Το ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων
παραγράφων, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε
ανάπηρο πολίτη από τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος φέρει ανικανότητα εκατό τοις εκατό
(100%)".
4.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 186 Α’), που
προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992, αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε ως εξής :
Το ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή για τις οικογένειες όσων

φονεύονται
από τρομοκρατικές πράξεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό της σύνταξης που
καταβάλλεται σε ανάπηρο πολίτη από τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος φέρει ανικανότητα
εκατό τοις εκατό (100%)".
5.Οι διατάξεις των παραγράφων 10 του άρθρου 23 και 13 του άρθρου 51 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του ν.
1974/19,52 (ΦΕΚ 3 Α') καταργούνται.
6.Το πρώτο εδάφιο της παρ.11 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:
11.Αν από το θάνατο υπαλλήλου ή συνταξιούχου γεννώνται υπέρ της οικογένειάς του
περισσότερα από ένα δικαιώματα σύνταξης, που απορρέουν από δική του υπηρεσία ή
πάθημά του ή από τις συνθήκες του θανάτου του, η οικογένειά του δικαιούται της μίας μόνο
σύνταξης κατ' επιλογή της".
7.Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 113 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων
αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Αν από το θάνατο συνταξιούχου γεννώνται υπέρ της οικογένειάς του περισσότερα από ένα
δικαιώματα σύνταξης που απορρέουν από δική του υπηρεσία ή πάθημά του ή από τις
συνθήκες του θανάτου του, η οικογένεια του δικαιούται της μίας μόνο σύνταξης κατ επιλογή
της.
8.Το άρθρο 125 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίσταται ως εξής:
"Η ενηλικίωση των συνταξιοδοτούμενων αρρένων τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η
Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους".
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για συντάξεις που, κατά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, έχουν κανονισθεί με διαφορετικό όριο ηλικίας.
9.Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.2084/ 1992 έχουν εφαρμογή από 1ης
Ιανουαρίου 1994 και για τις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των πολεμικών και
εξομοιούμενων με αυτούς συνταξιούχων ή βοηθηματούχων, των οποίων το συνταξιοδοτικό
δικαίωμα διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων.
10.Η περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως
Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής :
"ε. Εάν απομακρυνθεί της υπηρεσίας λόγω καθαιρέσεως ή ισοβίου αργίας και συμπληρώνει
χρόνο ασφάλισης είκοσι (20) πλήρων ετών και την ηλικία συνταξιοδότησης, που προβλέπεται
για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους κατά το χρόνο συμπλήρωσης της εικοσαετίας. Αν
κατά το χρόνο της απομάκρυνσης δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης, η
σύνταξη αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, οπότε καταβάλλεται
αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη καταβολής
της".
11.Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού του τέως Ταμείου Ασφαλίοεως Ορθοδόξου
Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.) προστίθεται περίπτωση στ ως εξής:
"στ. Εάν αποχωρήσει της υπηρεσίας λόγω προαγωγής σε Επίσκοπο των Ορθοδόξων
Πατριαρχείων σε Ιερές Μητροπόλεις του Εξωτερικού, εφόσον συμπληρώνει χρόνο ασφάλισης
είκοσι πέντε (25) πλήρων ετών και την ηλικία συνταξιοδότησης, που προβλέπεται για τους
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους κατά το χρόνο συμπλήρωσης της εικοσιπενταετίας. Αν
κατά το χρόνο της προαγωγής δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία του προηγούμενου εδαφίου, η
σύνταξη αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωσή της, οπότε καταβάλλεται αναπροσαρμοσμένη με
όλες τις αυξήσεις που έχουν δοθεί μέχρι την έναρξη καταβολής της".
12.Οι διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα, καθώς και της πρόσθετης μισήςβύνταξης στους πολιτικούς συνταξιούχους,
εφαρμόζονται και για τους συνταξιοδοτούμενους από το Δημόσιο με το άρθρο 21 του
ν.2084/1992 ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου
Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.).

13.Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.2084/ 1992, οι διατάξεις των παραγράφων 3
του άρθρου 5 του ν.1902/1990 και 2 του άρθρου 4 του ν.1976/ 1991 (ΦΕΚ 184 Α') έχουν
εφαρμογή και για τους συνταξιοδοτούμενους από το Δημόσιο με τις διατάξεις της παρ.
2του άρθρου 21 του ν.2084/1992 ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου
Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.), καθώς και για τους υπαλλήλους που διέπονται από
τον Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων (π.δ. 850/1980), που αποχώρησαν μετά την
έναρξη ισχύος του ν. 1902/1990 ή θα αποχωρήσουν μελλοντικά
14.Η παρ. 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (π.δ.1285/1981 ΦΕΚ 314 Α')
αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω παντελούς απώλειας της οράσεως αμφοτέρων των
οφθαλμών (εντελώς τυφλοί) ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο άνω άκρων ή λόγω
ακρωτηριασμού των δύο κάτω άκρων από του ύψους της κνήμης, λαμβάνουν προσαύξηση του
κατά το προηγούμενο άρθρο καθοριζόμενου επιδόματος ανικανότητας κατά δραχμές 39 398 ".
15.Η αληθής έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α')
είναι ότι στην έννοια της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, που περιορίζεται,
περιλαμβάνεται μόνο η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι επικουρικές
συντάξεις που απορρέουν από υπηρεσίες της κύριας αυτής σύνταξης ή εξαρτώνται από αυτή
και όχι οι συντάξεις που τυχόν δικαιούνται τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα από άλλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριες και επικουρικές, επί συρροής δε δύο συντάξεων από το
Δημόσιο, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη, όταν
αμφότερες προέρχονται από μεταβίβαση, όταν δε η μία προέρχεται από ίδιο δικαίωμα και η
άλλη από μεταβίβαση, λαμβάνεται υπόψη η από μεταβίβαση καθώς και οι τυχόν επικουρικές
συντάξεις που απορρέουν ή εξαρτώνται από τις συντάξεις αυτές που περιορίζονται.
16.Οι διατάξεις των άρθρων 54 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), 5 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α'),
δεύτερου του ν. 1584/1985 (ΦΕΚ 16 Α') και 22 του ν. 1694/1987 (ΦΕΚ 35 Α'), καθώς και οι όμοιες
των άρθρων 6 του ν. 1379/1983 (ΦΕΚ 101 Α') και 17 του ν. 1489/1984 (ΦΕΚ 170 Α')
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα, για την
εφαρμογή δε των διατάξεων αυτών ως δημόσιος τομέας νοείται πάντοτε αυτός που ορίζεται
στην παρ. 6 του άρθρου
1του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), έστω και αν ορισμένες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στον
τομέα αυτόν, κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') ή άλλων
τυχόν διατάξεων που ισχύουν ή θα ισχύσουν μελλοντικά.
17.Στο τέλος του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται
παράγραφος 10,ο χρόνος ισχύος της οποίας ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του ν. 2084/1992, ως
εξής:
ΊΟ. Από την μηνιαία κράτηση υπέρ συντάξεως των παραγράφων 1 και 9 εξαιρούνται οι
τρίμηνες αποδοχές του άρθρου 57 του παρόντος".
Κρατήσεις υπέρ συντάξεως, στις οποίες τυχόν υπεβλήθησαν οι τρίμηνες αποδοχές όσων
απεχώρησαν ήδη της υπηρεσίας, επιστρέφονται στους δικαιούχους.
18.Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α') προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
"5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ε· φαρμόζονται και για τους φοιτητές των
Καθηγητικών Πανεπιστημιακών Σχολών, που έχουν τις αναφερόμενες σε αυτές προϋποθέσεις".
Όσοι εμπίπτουν στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να υποβάλουν σχετική
αίτηση, για την συνταξιοδοτική τους αποκατάσταση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
19.Στο τέλος του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979) προστίθεται
παράγραφος 13,που έχει ως εξής:
"13. Ο χρόνος κράτησης, φυλάκισης ή εκτόπισης, λόγω της αντιδικτατορικής δράσης κατά το
διάστημα από 21ης Απριλίου 1967 έως 23 Ιουλίου 1974, λογίζεται ως πραγματική δημόσια
υπηρεσία για κάθε συνέπεια, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει αναγνωρισθεί ως
αντιδικτατορικός αγωνιστής βάσει των αποκαταστατικών νόμων".

Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 1989.
20.Οπου συντρέχει περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και των άρθρων 3, 4
και 5 του παρόντος, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ Α. και των
άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό
καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και
για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, που διέπεται από το
συνταξιοδοτικό καθεστώς του π.δ. 850/1980. Επίσης, εφαρμόζονται 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. Διαφορές ποσών συντάξεων που προκύπτουν
από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών καταβάλλονται από την πρώτη του επόμενου μήνα
εκείνου κατά τον οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
κανονισμό, αύξηση ή ανακαθορισμό της σύνταξης. Για την εφαρμογή των διατάξεων των
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3, χρηματικά βοηθήματα, που τυχόν έχουν καταβληθεί αντί
συντάξεως, αναζητούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων, υπολογίζονται δε βάσει των αποδοχών του μισθολογικού κλιμακίου
ή του βαθμού εξόδου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για
επιστροφή.
Στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν.2084/ 1992 υπάγονται και όσοι είχαν εξέλθει
της υπηρεσίας κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου.

