ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Α΄
∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ

Της ∆ιαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και
Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συνήλθε
στις 6 Μαΐου 2010 σε συνεδρίαση, υπό την προεδρία της
Προέδρου αυτής, κυρίας Βάσως Παπανδρέου, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών «Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου».
Το ανωτέρω σχέδιο νόµου χαρακτηρίστηκε από την
Κυβέρνηση κατεπείγον και η Επιτροπή αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, τον χαρακτηρισµό του κατεπείγοντος,
σύµφωνα µε το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστη ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης, ο Υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο Ειδικός
Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ.
Άγγελος Τζέκης, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ηλίας Πολατίδης, ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ.
∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ.
Κωνσταντίνος Γείτονας και Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος.
Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας εισηγήθηκε την ψήφιση
του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας και ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς το καταψήφισαν, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επιφυλάχθηκε για την τελική τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο παριστάµενος Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Τέλος, η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,
αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τον παριστάµενο Υφυπουργό Οικονοµικών.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επανακαθορισµός των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας για τους
συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου
Άρθρο Μόνο
1. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και
το επίδοµα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε
γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη για
τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους του ∆ηµοσίου
γενικά χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος έχει υπερβεί
το 60ό έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της
µηνιαίας καταβαλλόµενης σύνταξης δεν υπερβαίνει τα
δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, το ύψος τους δε
καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων, τετρακόσια
(400) ευρώ.
β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα, διακόσια (200) ευρώ.
γ) Το επίδοµα αδείας, διακόσια (200) ευρώ.
Για τον προσδιορισµό του συνολικού ποσού της καταβαλλόµενης σύνταξης του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη το ποσό της µηνιαίας βασικής σύνταξης, καθώς και τα συγκαταβαλλόµενα µε αυτή ποσά του
επιδόµατος εξοµάλυνσης του άρθρου 1 του ν. 3670/2008
(ΦΕΚ 117 Α΄), του επιδόµατος ανικανότητας και της
προσωπικής και αµεταβίβαστης διαφοράς.
2. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώµατος δικαιούχοι λαµβάνουν πολεµική σύνταξη ή σύνταξη
λόγω ανικανότητας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά
δυνάµει ειδικών διατάξεων ή αποστρατεύτηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, καθώς και οι δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως εφόσον οι τελευταίοι:
α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ή
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος και αν σπουδάζουν,
το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή
γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67%.
3. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες συντάξεις από το ∆ηµόσιο ή από το ∆ηµόσιο και ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, τα επιδόµατα της παραγράφου 1 καταβάλλονται µόνο από το φορέα που καταβάλλει τη µεγαλύτερη σύνταξη.
4. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός
δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως, το ποσό των επιδοµάτων
επιµερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.
5.α. Τα επιδόµατα της παραγράφου 1 δεν καταβάλλονται σε όσους δικαιούχους και βοηθηµατούχους καταβάλλεται µειωµένη σύνταξη σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), 6 παρ. 9
του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α΄) και 8 παρ. 14 του ν.
2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄).
β. Εάν η καταβαλλόµενη σύνταξη µε συνυπολογισµό
των επιδοµάτων της παραγράφου 1 υπολογιζόµενη σε
δωδεκάµηνη βάση, υπερβαίνει κατά µήνα το ποσό των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, τα εν λόγω επιδόµατα καταβάλλονται µέχρι του ορίου των δύο χιλιά-
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δων πεντακοσίων (2.500) ευρώ µε ανάλογη µείωσή τους.
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των
Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.∆.∆. που διέπονται από το ίδιο
µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το ∆ηµόσιο είτε
τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του
Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών ∆ικτύων, που διέπονται από το καθεστώς
του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α΄).
7. Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί ή
θεµελιώνονται µέχρι 31.12.2010 από τους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς καθώς και τα στελέχη των
Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος, που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210 Α΄) ή µε
διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν, καθώς και από
τους ασφαλισµένους των πρώην Ειδικών Ταµείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , δεν θίγονται από την
παραµονή στην υπηρεσία µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία
και τυχόν συνταξιοδοτικές µεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής
τους.
8. Όσοι από τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., που συνταξιοδοτούνται µε βάση
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ-

ντάξεων ή µε διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτόν, έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης από 1.1.2010 και µετά, δύνανται να την ανακαλέσουν µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού και να επανέλθουν στη υπηρεσία. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, έστω και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπό τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί
πράξη συνταξιοδότησης. Ο χρόνος από τη λύση της σχέσης αυτής µέχρι την επαναφορά τους στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται
κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και
6 αρχίζουν από 1ης Ιουνίου 2010 και των παραγράφων 7
και 8 από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Αθήνα, 6 Μαιου 2010
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