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Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016
1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:
− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση
και τους επί μέρους φορείς της.
− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
γισμού και τα επόμενα τρία έτη.
− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).
− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές
προβλέψεις.
− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική
Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.
− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση,
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί−
στοιχα έτη.
− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό−
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για
την υπό εξέταση περίοδο.
− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο−

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο,
οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος
του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1
και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους
από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους
φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα,
βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε
εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους
υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.
β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του
ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:
«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου,
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
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όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και λαμβάνουν σύνταξη ή χορηγία,
κατά περίπτωση και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλ−
λονται μειωμένες κατά 70% με εξαίρεση τις συντάξεις
που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των νόμων
1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), τις εξ ιδίου δι−
καιώματος πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται με
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων,
καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις παθόντων
στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανά−
λογη εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή
χορηγία από το Δημόσιο και καταλαμβάνουν θέση εξω−
κοινοβουλευτικού Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή
Υφυπουργού.
Οι διοριζόμενοι σε θέσεις προέδρων ή μελών Διοικητι−
κών Συμβουλίων, φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή από οποιονδή−
ποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης μπορούν,
αντί της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις του προηγού−
μενου εδαφίου, να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 που απευθύνουν τόσο προς την υπηρεσία
τους, όσο και προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, την
υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 6
του ν. 2469/1997 (Α΄ 38).»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του
ν. 2592/1998, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις της
προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για
όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη ή τη χο−
ρηγία, κατά περίπτωση, βουλευτική αποζημίωση ή αντι−
μισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
δ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ−
θρου 58 του π.δ. 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και:
α. για όσους λαμβάνουν, εξ΄ ιδίου δικαιώματος ή κατά
μεταβίβαση, βουλευτική σύνταξη ή χορηγία αιρετού ορ−
γάνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και
β. για όσους λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο,
συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή χορηγία
και συγχρόνως βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία,
ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, κατά
περίπτωση».
ε. Χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό
φορέα, καθώς και στο Δημόσιο δεν μπορεί να χρησι−
μεύσει για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση βουλευτικής
σύνταξης ή σύνταξης αιρετού οργάνου των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθμού.
στ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής:
«2. Οι δήμαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής
περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους
στις ανωτέρω θέσεις, οι δε αναλογούσες κρατήσεις,
υπολογίζονται επί της αντιμισθίας που λαμβάνουν, βα−
ρύνουν τους ίδιους και αποδίδονται, ανά μήνα, στον
οικείο φορέα.»
ζ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 3865/2010, από 1.1.2011 έχουν εφαρμογή για τα πρό−
σωπα της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α΄
87), με εξαίρεση τους δημάρχους, καθώς και για τα
πρόσωπα του άρθρου 182 του ίδιου ως άνω νόμου, τα
οποία λαμβάνουν αντιμισθία.
η. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου των προ−
σώπων της παρ. 1 των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010
βαρύνουν τους ίδιους.

θ. Οι καταβαλλόμενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κα−
νονιζόμενες συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών
οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που λαμβάνουν
και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα
κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά
20%. Το ποσοστό της μείωσης ορίζεται σε 30% εάν τα
ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συ−
μπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας.
Η κατά τα ανωτέρω μείωση γίνεται επί του ακαθαρί−
στου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης, όπως αυτό
ισχύει κατά την 31.12.2012, προ της παρακράτησης της
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180), καθώς και των μειώσεων που επιβλήθηκαν με
τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και της
υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, για τον
υπολογισμό των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες διατά−
ξεις, η βουλευτική σύνταξη ή χορηγία λαμβάνεται υπόψη
μειωμένη κατά 20% ή 30%, κατά περίπτωση.
ι. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα
πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώ−
σουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2013 και μετά,
καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της
ηλικίας τους, με εξαίρεση όσα από αυτά είναι ανίκανα
για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα κατά ποσοστό 67%
και άνω.
ια. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, κατά το μέρος
που αφορούν βουλευτικές συντάξεις, έχουν εφαρμογή
και για τις συντάξεις των Προέδρων και Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, καθώς και για αυτές των Προέδρων
της Βουλής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.
α. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 προστί−
θεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. α. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί−
ωμα από 1.1.2013 και μετά, το όριο ηλικίας καταβολής
της σύνταξής τους που προβλέπεται από τις διατάξεις:
αα. των υποπεριπτώσεων βα΄ και βγ΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αυξάνεται στο
67ο έτος,
ββ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
αυτού, αυξάνεται στο 62ο έτος.
β. Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι−
καίωμα από 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται ολόκληρη
με τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγ−
ματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του 62ου έτους της
ηλικίας τους.»
β. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργείται.
γ. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165),
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Αν απομακρυνθεί της υπηρεσίας και έχει 15ετή
πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 67ο έτος
της ηλικίας του.
Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013
και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση
40 ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
και του 62ου έτους της ηλικίας τους.»
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Ο υπάλληλος δικαιούται μειωμένη σύνταξη μετά
τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του και
των χρονικών προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του
νόμου αυτού.»
ε. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων της
παρούσας υποπαραγράφου Β. 2. έχουν εφαρμογή και για
τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους που θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης από 1.1.2013 και μετά.
Ειδικά οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομι−
κού Συμβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρε−
ωτικά από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου
έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος, δεν υπάγο−
νται σε όσες από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής
προβλέπουν καταβολή της σύνταξης με τη συμπλήρω−
ση του 67ου έτους της ηλικίας και συνταξιοδοτούνται
άμεσα μετά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από
την υπηρεσία.
στ. Η σύνταξη όσων από τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78) θεμελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης με βάση τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, από
1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του
60ου έτους της ηλικίας τους.
ζ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης εε΄ της πε−
ρίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτε−
ρικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευ−
τικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων
αγωγής ανηλίκων, που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης
από 1.1.2013 και μετά η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια
με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους ή
με τη συμπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών συντάξιμης
υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.»
η. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της
παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αντικαθίστανται
από 1.1.2013 ως εξής:
«7. Υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς
και στρατιωτικοί που έχουν ασφαλισθεί, για κύρια σύ−
νταξη, σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό πριν
την 1.1.1993, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του
π.δ. 169/2007, εφόσον αποχωρούν με αίτησή τους και
έχουν συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία και το 67ο έτος της ηλικίας τους. Η συμπλή−
ρωση της ανωτέρω 15ετούς συντάξιμης υπηρεσίας δεν
συνιστά θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατά
την έννοια των διατάξεων των προηγουμένων περι−
πτώσεων.»
θ. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη, ανεξαρτήτως του
χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας, το όριο ηλικίας αυτό αυξάνεται στο 67ο έτος,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις που το σχετικό δικαίωμα
έχει αναγνωρισθεί με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης
Συντάξεων.
ι. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120)
και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους της
Βουλής.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.
α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων
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συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που
καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποια−
δήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντά−
ξεων:
αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ,
μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε
περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπο−
λείπεται των 1.000,01 ευρώ.
ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται
το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση
το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται
των 1.425,01 ευρώ.
γγ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο
του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό
που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01
ευρώ.
β. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμ−
βάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύντα−
ξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα
έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν πα−
ρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων
και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2
του ν. 4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που
επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1
του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.
γ. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων το ποσό της
μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα
και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα
ή τομέα.
δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιού−
χοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για
την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά
ποσοστό 80% και άνω, καθώς και τα πρόσωπα της
περίπτωσης β΄της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
ν. 3865/2010.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ β.4.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κα−
θώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του
άρθρου Μόνου του ν. 3847/2010 (Α΄ 67) καταργούνται.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.
α. Από 1.1.2013 οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5
και της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 αντικα−
θίστανται ως εξής:
«α. Το συνολικό ποσό σύνταξης ή συντάξεων που
λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, από
το Δημόσιο, των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίω−
μα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του
ν. 3865/2010, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720€. Στις
περιπτώσεις καταβολής δύο συντάξεων που το άθροι−
σμά τους υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η περικοπή του
υπερβάλλοντος ποσού, διενεργείται επί της μεγαλύτε−
ρης σύνταξης και εάν αυτή δεν επαρκεί περικόπτεται
ανάλογα και η δεύτερη σύνταξη.
β. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού
καταργείται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης
του άρθρου 1 του ν. 3670/2008 (Α΄ 117) στις συντάξεις
των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης.
γ. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν πε−
ρισσότεροι του ενός δικαιούχοι, το ποσό της περίπτω−
σης α΄ επιμερίζεται σε αυτούς σε ίσες μερίδες. Ειδικά
στην περίπτωση που συνδικαιούχος στη σύνταξη είναι
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επιζών σύζυγος, το μερίδιό του δεν παραβλάπτεται από
τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό του ποσού που ανα−
λογεί στο μερίδιο των προσώπων της περίπτωσης α΄.
δ. Η καταβολή της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγ−
μένων θυγατέρων αναστέλλεται, εάν όπως προκύπτει
από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου
οικονομικού έτους, έχουν και άλλα εισοδήματα, εκτός
από την κύρια και επικουρική σύνταξή τους, τα οποία
υπερβαίνουν το αναγόμενο σε ετήσια βάση ποσό της
περίπτωσης α΄.
Εάν τα ανωτέρω εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το ανα−
γόμενο σε ετήσια βάση ποσό της περίπτωσης α΄ και
το συνολικό ετήσιο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημα
των προσώπων αυτών, όπως αυτό προκύπτει από τη
φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομι−
κού έτους, με συνυπολογισμό και του ποσού της κύριας
σύνταξης, υπερβαίνει το αναγόμενο σε ετήσια βάση
ποσό της περίπτωσης α΄, η κύρια σύνταξη μειώνεται
κατά το υπερβάλλον ποσό.
ε. Από την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄
δεν επωφελούνται τα τυχόν συνδικαιούχα πρόσωπα.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν
εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται
σε αυτές είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67%
και άνω ή σπουδάζουν και υπό τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα
αυτού.»
β. Από 1.1.2013 οι καταβαλλόμενες από το Δημόσιο στα
ανωτέρω πρόσωπα συντάξεις αναπροσαρμόζονται οίκο−
θεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο αυτή.
γ. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου αυτής έχουν
εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές
πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του
π.δ. 167/2007 (Α΄ 208) και του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209).
δ. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 των άρθρων
5 και 31, αντίστοιχα, του π.δ. 169/2007, της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 3865/2010, καθώς και αυτές της παρ. 3
του άρθρου 8 του ν. 3865/2010 κατά το μέρος που πα−
ραπέμπουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 3620/2007, καταργούνται. Σχετικές αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων,
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού,
εξετάζονται με βάση τις καταργούμενες διατάξεις.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.6.
Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου: «Μέτρα ενίσχυσης των χα−
μηλοσυνταξιούχων» (Α΄ 211) που κυρώθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 2453/1997 (Α΄ 4), όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται από 1.1. 2014 ως εξής:
«Έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος της ηλικίας τους.»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.7.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων
των προηγουμένων υποπαραγράφων, καταργείται κάθε
διάταξη που αντίκειται σε όσα ρυθμίζονται με τις δια−
τάξεις των προηγούμενων υποπαραγράφων.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.8.
Η ισχύς των διατάξεων των προηγουμένων παραγρά−
φων αρχίζει από 1.1.2013, εκτός εάν διαφορετικά προ−
βλέπεται στις επί μέρους διατάξεις των παραγράφων
αυτών.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.9.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται

αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των
άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δη−
μοσίους 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 ασφα−
λιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομι−
κών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.
3395/1955 (Α΄ 276).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. 1.: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και
αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή
ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης
εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση
εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους
και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α.,
καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνά−
μεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται
από 1.1.2013.
2. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των δι−
ατάξεων του άρθρου 19 και της περίπτωσης β΄ του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου
εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012.
3. Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημο−
τικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά
πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλ−
λεται στις 31.12.2012.
4. Από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων,
των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών
ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτι−
κών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών
επιτροπών του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) δεν
λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.
5. Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα
παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοι−
κητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων,
Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περι−
φερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων
των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις
οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν
ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου,
μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
6. α. Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουρ−
γείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης της παραγράφου 1Α του διατακτικού της απόφα−
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμό
α2/57332/0022/27.7.2012 (ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από
1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πε−
νήντα ευρώ (3.450 €).
β. Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργεί−
ου της παραγράφου 1Β της απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 2/57332/0022/27.7.2012
(ΥΟΔΔ 358), διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των
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Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ.α.α.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

