
 

 

 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

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

1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), όπως ισχύει, προστίθεται 
παράγραφος 17 ως εξής: 
«17. Το τακτικό προσωπικό των περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α’ 87), καθώς και τα μέλη 
των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις κάθε 
φορά ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α’ 272) όπως ισχύει και του άρθρου 2 
του ν. 3865/2010 (Α’ 120), όπως ισχύει.» 
β. Η διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007, όπως προστίθεται με το παρόν, 
ισχύει από 1-1-2011. 
2. α. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, 
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:  
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναστέλλεται η καταβολή της μίας εξ αυτών κατόπιν 
επιλογής της ενδιαφερομένης και μέχρι του ποσού των 720€.» 
β. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, 
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:  
«Ειδικά εάν οι δύο συντάξεις καταβάλλονται από διαφορετικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, αναστέλλεται η καταβολή της μίας εξ αυτών κατόπιν 
επιλογής της ενδιαφερομένης και μέχρι του ποσού των 720€.» 
γ. Από την 1-1-2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις περ. α’ 
της παρ. 5 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, όπως 
προστίθενται με το παρόν.  
3. α. Στο τέλος της περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει 
προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Στις διατάξεις της περίπτωσης αυτής, υπάγονται μόνο όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές 
πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, 
τουλάχιστον για μία διετία, μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά 
περίπτωση όργανο ή μετά την τοποθέτησή τους στη θέση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (Α’ 149) και όχι κατά ανάθεση ή αναπλήρωση. Αν 
τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη διετία ως Προϊστάμενοι 
Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθμίδας, καταβάλλεται το επίδομα θέσης την οποία 
κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο.» 
β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του 
προτελευταίου εδαφίου της περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 169/2007, όπως 
προστίθεται με το παρόν αναπροσαρμόζονται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, από 
την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την 
πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα.  
γ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 καταργούνται. 
4.  Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής: 



«Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει 
συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης 12 ετών.»   
5. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ 169/2007 προστίθεται περίπτωση νβ ως 
εξής: 
«νβ) Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος 
του ν. 2510/1997 (Α’ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας 
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την 
εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές 
τους πεποιθήσεις. 
Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 
2 και 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010» 
β. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. νβ της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 
169/2007, όπως προστίθεται με το παρόν, είναι απαραίτητη η προσκόμιση καταδικαστικής 
απόφασης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας καθώς και αποφυλακιστήριο 
από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το ίδιο 
αδίκημα λόγω των θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεών τους.  
γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή: 
αα. και για τα πρόσωπα του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α 165 ) καθώς 
ββ. και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα είχαν αποχωρήσει από την 
Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού , μετά την υποβολή 
σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερομένους προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), εντός εξαμήνου από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου αυτού. Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά αποτελέσματα 
αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της έκδοσης της αναγνωριστικής πράξης μήνα.  
6. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 η φράση: «Αν 
απομακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς τη θέλησή του.» αντικαθίσταται με τη φράση: «Αν 
απομακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς υπαιτιότητά του» 
Ειδικά για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν απομακρυνθεί από την Υπηρεσία μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, οι διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 
26 του π.δ. 169/2007 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν λαμβάνεται υπόψη στην 
περίπτωση αυτή η τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 
7. Η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«14. Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις της 
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1, του Κώδικα αυτού, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 
67ου έτους της ηλικίας.» 
8. Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, 
προστίθεται η φράση «και να αναζητήσει με την έκδοση καταλογιστικής πράξης τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά». 
9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:  
«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις 
διαδοχικής ασφάλισης, εάν τα αναδρομικά οικονομικά δικαιώματα σε βάρος του Δημοσίου, 
που προκύπτουν κατά τον κανονισμό ή τον ανακαθορισμό της σύνταξης υπερβαίνουν τα 
τρία έτη από την έκδοση της οριστικής πράξης συνταξιοδότησης και υπό την προϋπόθεση 
ότι η υπέρβαση αυτή οφείλεται σε αδυναμία της συνταξιοδοτικής διοίκησης για απονομή 
της οριστικής σύνταξης εντός της αναφερόμενης στο προηγούμενο εδάφιο τριετίας και όχι 
σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου.». 
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 η φράση 
«στην παράγραφο 2β.» αντικαθίσταται με τη φράση «στην παράγραφο 2α. » 
 



Άρθρο 2 
Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων 

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 «Εάν το μηνιαίο εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο 
καταβάλλεται το ήμισυ της δικαιούμενης σύνταξης.» 
β. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 καταργείται. 
γ. Οι διατάξεις της περ. β έχουν εφαρμογή για όσα δικαιώματα γεννώνται από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά.  
δ. Η διάταξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
«α) Είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή εάν φοιτούν σε 
ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή σε δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας και μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου από 
κάθε σχολή ή κάθε Ι.Ε.Κ. χρόνου φοίτησης και για ένα ακόμα έτος, εφόσον συνεχίζεται η 
φοίτηση και πάντως όχι πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα 
φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή του 22ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν 
σε Ι.Ε.Κ.». 
2. Στην περ. α της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) η φράση «Τα πρόσωπα 
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997» αντικαθίσταται με τη φράση «Τα μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.». 
3. α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2703/1999 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους 
υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., που 
τοποθετούνται ως Διοικητές και Υποδιοικητές των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των φορέων του 
Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το 
Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.  
β. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους φορείς της περ. α δεν 
έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ 
Δημοσίου, ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωρισθεί συντάξιμος από το Δημόσιο σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 4 ή της παρ. 5 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, κατά περίπτωση. 
γ. Δικαιώματα που έχουν κριθεί διαφορετικά από τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. β, 
επανακρίνονται, με βάση τις διατάξεις αυτές, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που 
υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εντός 
εξαμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, τα δε οικονομικά 
αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του νόμου αυτού 
μήνα. 
4. α. Η διάταξη της περ. γ’ της παρ. 16 του άρθρου 6 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), 
αντικαθίσταται ως εξής:  
«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το μέγεθος και τα κριτήρια 
του δείγματος των ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Μεταβολών και Δειγματοληπτικών 
Ελέγχων.»  
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η 
διαδικασία καταβολής των αναδρομικών ποσών σύνταξης, που δικαιούνται συνταξιούχοι 
του Δημοσίου κατά το ν.δ. 99/1974 (Α’ 295) καθώς και οι κληρονόμοι τους, λόγω της 
εφαρμογής και σε αυτούς, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, των 
διατάξεων του άρθρου 57 του ν.3691/2008 (Α΄166).  
5. Για την εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της 
παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του 
άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) που συνδέονται με πιστοποίηση ορισμένου ποσοστού 
αναπηρίας, γίνεται δεκτή και η γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).  



Για την προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της 
παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222) αρκεί και η γνωμάτευση των 
ανωτέρω υγειονομικών επιτροπών.  
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο παρακρατήθηκαν εσφαλμένα, μειωμένες ασφαλιστικές 
εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται 
με παρακράτηση από τις καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές, σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις 
η κάθε μία από τις οποίες ανέρχεται στο 1/6 των αποδοχών αυτών. Αν ο υπάλληλος ή ο 
στρατιωτικός αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, τυχόν εναπομείναν οφειλόμενο ποσό 
παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τη σύνταξή του μετά από σχετική 
ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Γ.Λ.Κ.). 
 

Άρθρο 3 
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων  

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων– Ο.Δ.Α.Ζ. 
1.α. Το τακτικό προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων– 
Ο.Δ.Α.Ζ., που προέρχεται από τον πρώην Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου 
(Ο.Δ.Α.Ζ.), το οποίο είχε προσληφθεί στον φορέα αυτόν μέχρι την 31.12.2010 , υπάγεται για 
κύρια σύνταξη στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (Α΄191) και όλη η 
προηγούμενη υπηρεσία του με σχέση δημοσίου δικαίου στον ανωτέρω Οργανισμό 
λογίζεται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας στους οποίους υπαγόταν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του 
νόμου αυτού. 
β. Οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3865/2010 (Α΄120) εξακολουθούν να ισχύουν 
για το προσωπικό της παραγράφου αυτής. 
γ. Ως προς το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Ο.Δ.Α.Ζ., το οποίο έχει 
προσληφθεί από 1.1.2011 μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του 
νόμου αυτού ή προσλαμβάνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά, εξακολουθούν να 
ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 2 του ν.3865/2010, όπως 
ισχύουν. 
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για το πρώην τακτικό 

προσωπικό του Ο.Δ.Α.Ζ. το οποίο έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων 

υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς 

του, ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού καθεστώτος. 

2.α. Ο χρόνος υπηρεσίας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στον Ο.Δ.Α.Ζ πρώην 

υπαλλήλων του, που έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί σε θέσεις άλλων φορέων και δεν έχουν 

επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς τους ασφαλιστικού – 

συνταξιοδοτικού καθεστώτος, λογίζεται ως διανυθείς στην ασφάλιση του Ειδικού 

Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

β. Εάν τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης μετά τη μεταφορά ή τη μετάταξή τους έχουν 

υπαχθεί στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου , ο ανωτέρω χρόνος 

υπηρεσίας τους στον Ο.Δ.Α.Ζ. λογίζεται ότι διανύθηκε στο Δημόσιο.  

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για συνταξιοδότηση τακτικών υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων– Ο.Δ.Α.Ζ., μεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 

4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων – Ο.Δ.Α.Ζ. πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκκρεμούν, καθώς και 



αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού για αναγνώριση 

συντάξιμου χρόνου από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, ο οποίος μπορεί να αναγνωρισθεί με 

βάση τις οικείες διατάξεις, που ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 

νόμου, εξετάζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.11 του ν.δ 

4277/1962 (Α΄ 191) ή το Δημόσιο, κατά περίπτωση. 

5. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων– Ο.Δ.Α.Ζ., στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του Οργανισμού καθώς 

και στα μέλη των οικογενειών τους, βαρύνουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 

αυτού και μετά, το Ειδικό Συνταξιοδοτικό Καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλονται από 

αυτό και διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τους συνταξιούχους του διατάξεις. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου αυτού. 

7. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, καταργείται το ν.δ 2487/1953 

(Α΄198), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού διάταξη. 

 

Άρθρο 4 
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων  

του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) 
1.Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), καθώς και 
του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), που προέρχονται από το πρώην 
Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και οι οποίοι διέπονται 
από τις διατάξεις του ν. 4239/1962 (ΦΕΚ Α’ 126) και υπάγονται για τον κλάδο κύριας 
σύνταξης οι μεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, μεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11 του Ν.Δ. 4277/1962 (Α’ 
191). 
2.Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στο τακτικό προσωπικό του πρώην ΤΑΔΚΥ καθώς και στο 
προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο μεταφέρθηκε ή μετατάχθηκε σε 
θέσεις άλλων υπηρεσιών και έχει επιλέξει τη διατήρηση του προηγούμενου, της μεταφοράς 
ή μετάταξης, ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος. 
3.Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ καθώς και 
στα μέλη των οικογενειών τους, είτε καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ, είτε από τον Τομέα 
Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, βαρύνουν εφεξής το ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ. 
4.Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης των τακτικών υπαλλήλων των ανωτέρω 
παραγράφων, μεταφέρονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και 
κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
5. Οι εισφορές εργαζόμενου – εργοδότη που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης που 
διανύθηκε στους προηγούμενους φορείς μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, μεταφέρονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μετά από αναλογιστική μελέτη της 
Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 
Ο χρόνος ασφάλισης στους προηγούμενους φορείς του τακτικού προσωπικού των παρ. 1 
και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ειδικού 
συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 
6. Το άρθρο 1 του Ν.Δ. 4239/1962, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη -προς τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού- διάταξη καταργείται. 



7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από τον τρίτο μετά τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού μήνα. 
  



Άρθρο 5 
Έκταση Εφαρμογής 

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους 
των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους 
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε 
τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών 
Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276).  
 

Μέρος Β΄ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 6 

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4336/2015 
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του ν. 
4336/2015 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής : 
«Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι τυφλοί ή 
έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες 
που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) μετακινούνται στην 
καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους. 
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ 
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο, ως εξής : 
«Τα έξοδα κίνησης και διαμονής της προηγούμενης παραγράφου αναγνωρίζονται 
απολογιστικά και για τα μέλη της αποστολής που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό για τη 
συμμετοχή του σε συνόδους διεθνών οργανισμών. Τα συγκεκριμένα μέλη ορίζονται με 
απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία εκδίδεται πριν την αναχώρηση της αποστολής.» 

 
Άρθρο 7 

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4354/2015 
1. Η περ ιε της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) διαγράφεται από τότε 
που ίσχυσε. Οι περιπτώσεις ιστ – ιθ αναριθμούνται σε ιε – ιη. 
2. Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), προστίθεται παράγραφος 8 ως 
εξής: «8. Ειδικά για τους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τους 
βοηθούς εξεταστών, που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην 
οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και τα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας 
προσόντων και συμπεριφοράς, καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, η οποία εκδίδεται το 
αργότερο μέχρι την 31η.1.2016. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά έργο μετά τη λήξη του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα 
αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται 
εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, καθορίζεται η αποζημίωση των συμμετεχόντων 
στις Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.), που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, η οποία 
απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, οι αποζημιώσεις όλων των 
ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τον 
τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 28.» 

 



Άρθρο 8 
Τροποποίηση διατάξεων ν.3845/2010 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του 
ν. 3845/2010 (Α 65) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Απογράφονται επίσης υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή 
λαμβάνουν πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με 
οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση 
εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α 28), καθώς και με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που 
περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως ορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών – ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013, ΕΕΕΚ L174/1), 
εκτός των φορέων που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β του ν. 3429/2005 (Α 314).» 
2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου καταργείται η διάταξη του 
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1, καθώς επίσης και η διάταξη της 
παραγράφου 1ζ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 
23 του ν. 4310/2014 (Α 258). 
 

Άρθρο 9 
Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής 
1. α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν.3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη στην 
ίδια οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων.» 
β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.4314/2014 (Α 265) προστίθεται περίπτωση γ ως 
εξής: 
«(γ) Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη στην 
ίδια οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος, της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων.» 
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για τις κατηγορίες και κλάδους υπαλλήλων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προβλέπονται και στις λοιπές, πέραν της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, Διευθύνσεις οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
άσκηση δημοσιονομικών ελέγχων, εκτός των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), 
καθώς και των μη αυτοτελών Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικών Ελέγχων. Επίσης, 
έχουν εφαρμογή και στους προϊσταμένους τμημάτων των προαναφερθεισών Γενικών 
Διευθύνσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της παρούσας. 
3. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4151/2013 καταργούνται. 
4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν.4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. α. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ δύνανται να 
εντάσσονται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας όλων των κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Η 
ένταξη τους γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής 
στο Μητρώο, των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν ελεγκτικό έργο». 
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του ν.4151/2013 τροποποιείται ως εξής: 
«4. Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων, με εξαίρεση τις οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, καλύπτονται από 
υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του 



Υπουργείου Οικονομικών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
και Ελεγκτών ΕΔΕΛ. Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται η Διεύθυνση 
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Παρακολούθησης 
και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων». 
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του 
ν.4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 
Ελέγχων, μέχρι την ένταξη τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της 
ΕΔΕΛ, δύνανται με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης να 
διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητάς της. Με όμοια απόφαση, μπορεί να διενεργούν 
ελέγχους και υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις Διευθύνσεις της εν λόγω 
Γενικής Διεύθυνσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους.» 
δ. Το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ ως έχει, παραμένει σε ισχύ 
και μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (vii) του 
εδαφίου 4 της παρ.5 του άρθρου 12 του ν.4151/2013. 
5. Η περίπτωση (γ) της παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4314/2014 καταργείται. 
6. α. Οι υπηρετούντες στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης γ` της υποπαραγράφου 6 της 
παραγράφου Ε` του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) διενεργούν τους 
αναφερόμενους στα άρθρα 45, 46 και 47 του πδ 111/2014 (Α` 178) ελέγχους και 
εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ μη 
εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 12 του 
ν.4151/2013 (Α’ 103). 
β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ` της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε` του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 καταργείται. 
7. Στη περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του π.δ.111/2014 προστίθεται 
υποπερίπτωση (ιηιη) ως εξής: «(ιηιη) Ο έλεγχος τήρησης του  Μητρώου Δεσμεύσεων των 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών του ν. 3492/2006».  
8. Στο άρθρο 45 του ΠΔ 111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η ανακατανομή των φορέων 
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
του παρόντος άρθρου». 
9. Στο άρθρο 46 του π.δ.111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός των 
προγραμμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Α’ έως ΣΤ’ της Διεύθυνσης  Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων 
 Προγραμμάτων του παρόντος άρθρου για την τρέχουσα και για κάθε επόμενη 
προγραμματική περίοδο». 
10.  
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 100 του ν.4270/2014 (Α’143), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να εκδίδονται ΧΕΠ μέχρι και τη λήξη του οικονομικού έτους για την 
αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης των ελεγκτικών οργάνων που διενεργούν 
ελέγχους σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας ή κατόπιν εντολής του Υπουργού 
Οικονομικών.» 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 

Στο άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) προστίθενται παράγραφοι ως εξής: 
«3. Εφόσον στις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούμενης παραγράφου 
αποφάσεις προβλέπεται υποχρέωση επιστροφής από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης εντός ορισμένης προθεσμίας και αυτή παρέλθει 



άπρακτη, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δύναται να παρακρατεί από την τακτική 
επιχορήγηση των ανωτέρω φορέων ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής. 
4. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας οι προθεσμίες που 
προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ του μέρους Δ΄ της αριθμ. 2/76469/ΔΠΓΚ/29.09.2014 (Β΄ 
2671) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται σε 10 και 15 
ημέρες αντίστοιχα από τη δημοσίευση του παρόντος.» 
 

Άρθρο 11 
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.3864/2010  

Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν.3864/2010 (Α΄ 119) η φράση 
«μέχρι τις 31.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση ««μέχρι τις 31.12.2016». 
 
 

Άρθρο 12 
Έναρξη Ισχύος 

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις. 
 

 


