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

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 συνδέσμων δήμων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και τα
μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις διατάξεις του ν. 2084/1992, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2
του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).»
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, 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 εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης 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, προστίθεται 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 προσωποπαγών 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 μισθοδοτούνταν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξημένος με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας
που αντιστοιχεί στο μισθό αυτόν και στα έτη υπηρεσίας
τους, καθώς και με το ειδικό ερευνητικό επίδομα της περίπτωσης 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 δεκαπενταετή 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 σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει, με συνυπολογισμό και της λοιπής συντάξιμης υπηρεσίας, το
χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, κατά περίπτωση.
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δδ) Συλλογή και τυποποίηση των δεδομένων για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από το Σ.Ο.Ε. και τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής των μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των μέτρων που εφαρμόζονται με βάση κάθε Πρόγραμμα.
εε) Τήρηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3
του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α΄ 14) πληροφοριών ή
στοιχείων που υποχρεούνται να παρέχουν οι υπηρεσίες
του δημόσιου τομέα στο Σ.Ο.Ε, για την υποβοήθηση του
έργου του.
γ) Τμήμα Γ΄ – Παρακολούθησης της Εφαρμογής των
Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:
αα) έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ όσον
αφορά τα Μέτρα και τις Δράσεις των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής για τα οποία αρμόδιος φορέας
εφαρμογής τους είναι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
δ) Τμήμα Δ΄- Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης:
αα) Προετοιμασία και οργάνωση των επισκέψεων των
κλιμακίων εκπροσώπων διεθνών και κοινοτικών οργάνων
και οργανισμών.
ββ) Παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε όλα τα
Τμήματα της Διεύθυνσης.
γγ) Διεκπεραίωση των μεταφράσεων των κειμένων και
τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης.
3.α) Η ανωτέρω Υπηρεσία στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών,
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
β) Της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Α΄- Σχεδιασμού,
Διαχείρισης και Ελέγχου, Β΄- Παρακολούθησης της Εφαρμογής αυτής και Γ΄ Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που
υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, των κλάδων Εφοριακών ή Δημοσιονομικών ή Τελωνειακών ή Διοικητικών ΓΧΚ ή των αντίστοιχων προσωρινών ή των
προσωρινών κλάδων Διοικητικού Προσωπικού. Του Τμήματος Δ΄- Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης
προΐσταται υπάλληλος των ίδιων κλάδων, κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ.
γ) Ο αριθμός των υπαλλήλων, που απαιτούνται για τις
ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης και των Τμημάτων
αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και
τα ειδικότερα ή πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτών προσδιορίζονται με σχετική ανακοίνωση –
πρόσκληση για την πλήρωση αντίστοιχου αριθμού θέσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο
χρόνος έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης και των
Τμημάτων αυτής.
Άρθρο 24
Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων
Ν.Σ.Κ.
1. Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 προστίθενται οι λέξεις «ειδικοί ερευνητές και επιστήμονες συνεργάτες της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987.».
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991

(Α΄ 50), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του
ν. 2085/1992 (Α΄170) και το άρθρο 10 του ν. 3320/2005
(Α΄ 48) και παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από
τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
«γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από
1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών
του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.»
4. Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α΄ 214), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν.
3790/2009 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Υποψήφιοι
Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το
35ο έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή
γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται
σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).»
5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
24 του ν. 3200/2003 (Α΄ 281), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ν. 3790/2009
(Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισής
τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση
του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον: α) με την έκθεση επί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν διαπιστώνεται
η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την
πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο, κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.»
β. Όπου, σε εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 (Α΄ 58), προβλέπεται η συμμετοχή λειτουργού του Ν.Σ.Κ. σε συμβούλια, επιτροπές ή
ομάδες εργασίας, ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ. μπορεί να αντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή
του γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, από δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ Α΄
βαθμού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμού, με εικοσαετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το όργανο που
είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή
από δικηγόρο με δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική υπη-
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Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

