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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 40
 29 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4051
Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες 

επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου 
Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π.∆.∆.

Άρθρο 1
Αναπροσαρµογή συντάξεων του ∆ηµοσίου

 και των Ν.Π.∆.∆.

1.α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, 
γενικά, αναπροσαρµόζεται µε µείωση κατά 12% το ποσό 
της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια 
τριακόσια (1.300) ευρώ.

 β. Για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης 
της προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπόψη το 
µηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό είχε 
διαµορφωθεί κατά την 31.12.2011. Τα ανωτέρω έχουν 
ανάλογη εφαρµογή και για όσους συνταξιοδοτούνται 
µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία. 

γ. Η ανωτέρω µείωση θα αρχίσει από τη σύνταξη µη−
νός Μαΐου 2012, τα δε οφειλόµενα ποσά για το χρονικό 
διάστηµα από 1.1.2012 µέχρι 30.4.2012 θα παρακρατηθούν 
σε οκτώ (8) ισόποσες µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης 
από τη σύνταξη µηνός Μαΐου 2012.

δ. Εξαιρούνται της µείωσης που προβλέπεται στην 
περίπτωση α΄ όσοι λαµβάνουν µε τη σύνταξή τους επί−
δοµα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 
210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 
(Α΄ 209) ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις των 
νόµων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), καθώς και 
οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο 
τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω.

Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συντα−
ξιούχοι του ∆ηµοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι 
για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά 
ποσοστό 80% και άνω.

 ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν 
περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορι−
σµό του ποσού της σύνταξης της υποπαραγράφου β΄ 

λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που 
έχει µεταβιβασθεί και το ποσό της µείωσης επιµερίζεται 
ανάλογα.

στ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο 
περισσοτέρων από µία κύριες συντάξεις από το ∆ηµόσιο 
ή από Ασφαλιστικό Φορέα, λαµβάνεται υπόψη το άθροι−
σµα των συντάξεων αυτών. Η µείωση γίνεται από τον 
Φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλο−
γη εφαρµογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το 
∆ηµόσιο.

η. Τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτω−
σης δ΄ εξαιρούνται και από τη µείωση της περίπτωσης 
α΄ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρ−
µόζονται 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 Ορ−
γανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων 
των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδη−
ροδροµικών ∆ικτύων, που διέπονται από το καθεστώς 
του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012

Άρθρο 2
Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2012

1. Ο Κρατικός Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2012 
όπως εγκρίθηκε µε το ν. 4032/2011 (A΄ 257) τροποποι−
είται ως εξής:

α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισµών όλων των 
Υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των 
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για µετακινήσεις (Κ.Α.Ε. 
της υποκατηγορίας 0700), λειτουργικές δαπάνες (Κ.Α.Ε. 
της υποκατηγορίας 0800), Προµήθειες αγαθών (Κ.Α.Ε. 
της κατηγορίας 1000), διάφορες άλλες δαπάνες (Κ.Α.Ε. 
των οµάδων 2130, 5120 έως 5190, 7210 και 7240 και των 
υποκατηγοριών 3300 και 4300 έως 4600) µειώνονται 
κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογι−
σµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µειώνονται κατά 
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νταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε 
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη 
µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας 
την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.

Το ποσό της κύριας σύνταξης µετά και την παραπάνω 
µείωση της παραγράφου αυτής δεν µπορεί να υπολεί−
πεται των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

Όταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι 
περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των χιλίων τρι−
ακοσίων (1.300) ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης 
µειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναποµείναν 
ποσό σύνταξης επιµερίζεται κατά τα ποσοστά των δι−
καιοδόχων.

2. Τα καταβαλλόµενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο 
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), 
τους Τοµείς του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιω−
τικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) και τους Τοµείς αυτού 
«ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑ∆ΚΥ», το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τοµείς του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλ−
λήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ 
του ΤΑΥΤΕΚΩ, µειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:

Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά 
ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης 
µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού 
των διακοσίων (200) ευρώ.

Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λε−
πτό (250,01) έως τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 
15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης µετά 
τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των 
διακοσίων είκοσι πέντε (225) ευρώ.

Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό 
(300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. 
Το ποσό της σύνταξης µετά τη µείωση δεν µπορεί να 
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων πενήντα πέντε 
(255) ευρώ.

Τα ποσοστά των µειώσεων αυτών καταλαµβάνουν και 
το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής 
σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ 
σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Για τη µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της κατα−
βλητέας την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης.

3. Από τη µείωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι αναδροµικές µειώσεις των παραγράφων 1 και 2 
παρακρατούνται σε 8 ισόποσες µηνιαίες δόσεις αρχής 
γενοµένης από τη σύνταξη Μαΐου 2012.

5. Τα ποσά των µειώσεων των συντάξεων του άρθρου 
αυτού αποτελούν έσοδα του φορέα από τον οποίο κα−
ταβάλλεται η σύνταξη.

6. Το καταβαλλόµενο ποσό του εξωιδρυµατικού επι−
δόµατος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του 
ν. 1140/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς 
και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης των 
συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότη−
τας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
λόγω απολύτου αναπηρίας της παραγράφου 3 του ιδίου 
ως άνω άρθρου υπολογίζονται µε το ποσό που αντι−
στοιχεί στο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 
31.12.2011.

Άρθρο 7
Συµπλήρωση διατάξεων του ν.4013/2011,

του ν. 4014/2011 και του ν. 3833/2010

1. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4013/2011 (Α΄ 204), µετά τις λέξεις «καθώς και η άσκηση» 
προστίθενται οι λέξεις «δηµοσίου ή».

2.α. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 
του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), παρατείνεται 
µέχρι 30.6.2012.

β. Για τις υποβαλλόµενες, µετά την 28.2.2012, αιτήσεις, 
η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 
3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνεται 
µέχρι 30.9.2012.

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν 
να παρατείνονται οι παραπάνω προθεσµίες.

δ. ∆ικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί µετά τις 
28.2.2012 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
θεωρούνται νοµίµως υποβληθέντα.

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α΄ 40) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2012, ο λόγος ένα προς πέντε 
διατηρείται για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009, µε εξαίρεση τις δηµόσιες επιχειρήσεις, 
οργανισµούς και ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 1 του 
ν.3429/2005, για τις οποίες ο λόγος τροποποιείται για 
το 2012 σε ένα προς δέκα, δηλαδή µία πρόσληψη ανά 
δέκα αποχωρήσεις.»

Άρθρο 8
Παροχή εξουσιοδότησης και έγκριση Σχεδίου

«∆έσµευσης για την εµπιστοσύνη
στα στατιστικά στοιχεία»

Παρέχεται στον Πρωθυπουργό η εξουσιοδότηση να 
εκπροσωπήσει την Ελληνική ∆ηµοκρατία και να υπο−
γράψει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «∆έσµευση για την 
Εµπιστοσύνη στα Στατιστικά Στοιχεία» (Commitment on 
Confidence in Statistics), µε την οποία θα εξασφαλίζεται 
η εφαρµογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής 
Πρακτικής για τα Στατιστικά Στοιχεία και η προσαρµογή 
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος στον Κώδικα 
αυτόν, της οποίας το Σχέδιο, στην αγγλική γλώσσα 
ως επίσηµη γλώσσα και σε µετάφρασή του στην ελ−
ληνική γλώσσα προσαρτάται στον παρόντα νόµο ως 
Παράρτηµα I.

Άρθρο 9
Ρύθµιση θεµάτων ανακεφαλαιοποίησης

των πιστωτικών ιδρυµάτων
(Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010)

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3864/2010 προστίθενται παρά−
γραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

«3. Το Ταµείο εξετάζει το κατά πόσον πιστωτικά ιδρύ−
µατα προς τα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυ−
ση και επί των οποίων εφαρµόζεται το άρθρο 7α, υλο−
ποιούν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας 
και την επιχειρησιακή τους αυτονοµία. Όπου το άρθρο 
7α δεν εφαρµόζεται, το Ταµείο µεριµνά ώστε τα ενδια−
φερόµενα πιστωτικά ιδρύµατα να λειτουργούν µε όρους 
αγοράς, µε τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή 
τρόπο συµµετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους.»

«4. Το Ταµείο µεριµνά για την αποτελεσµατική δια−
χείριση των επενδύσεων των µεταβατικών πιστωτικών 


