
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (για το 1996)

1. Αύξηση (κατά 50%) του επιδόματος τέκνων στο Δημόσιο Τομέα - και 
κατά το ποσό που απαιτείται ώστε να φτάσει τις 10.000 δρχ. στον 
ιδιωτικό.

2. Αύξηση (κατά 25%) του οικογενειακού επιδόματος στο Δημόσιο Τομέα 
- και κατά το ποσό που απαιτείται κάθε φορά (κλάδο ή επιχείρηση) 
ώστε να φτάσει τις 10.000 δρχ. στον ιδιωτικό.

3. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού για κάθε παιδί κατά 30.000 δρχ. για 
τα εισοδήματα του 1996 και κατά άλλες 30.000 δρχ. για τα εισοδήματα 
του 1997.

4. ΑύΕηση των ημερών αδείας εγκυμοσύνης κατά 20 για τον Δημόσιο 
Τομέα και κατά 10 για τον ιδιωτικό.

5. Καθιέρωση αδείας 10 εργασίμων ημερών και στους άνδρες για την 
απόκτηση κάθε παιδιού.

6. Αύξηση των ημερών ετήσιας άδειας κατά 1 για κάθε παιδί - σε άνδρες 
και γυναίκες.

7. Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση κατά 3 μήνες, 
για κάθε παιδί, σε άνδρες και γυναίκες.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2129 
Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1

Αύξηση συντάξεων

1. Οι συντάξεις και τα βοηθήματα, που καταβάλλει 
το Δημόσιο αυξάνονται μέχρι του ακαθάριστου ποσού 
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών μηνιαίως 
κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από 1ης Ια- 
νουαρίου 1993 και κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 
από 1ης Ιουλίου 1993 επί του ποσού αυτών, όπως έχει 
διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 1992 και όπως θα 
διαμορφωθεί την 30ή Ιουνίου 1993, αντίστοιχα. Για το 
τμήμα σύνταξης άνω του ακαθάριστου ποσού των δια- 
κοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών δεν χορηγείται 
αύξηση. Ως συντάξεις ή βοηθήματα νοούνται τα ποσά, 
που λαμβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α., 
καθώς και οι αυξήσεις που χορηγήθηκαν μετά την 
κατάργηση της Α.Τ.Α.. Τα ποσά που προκύπτουν από 
τις ανωτέρω αυξήσεις θα εμφανίζονται μαζί με τα ποσά 
της Α.Τ.Α. και τα ποσά των, μετά την κατάργηση της 
Α.Τ.Α., αυξήσεων, σε ειδική ένδειξη με την ονομασία: 
Ά.Τ.Α. και λοιπές αυξήσεις".

2. Οι αυξήσεις της προηγούμενης παραγράφου χο
ρηγούνται και σε εκείνους που θα καταστούν συντα
ξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Η καταβολή τους 
αρχίζει από την ημερομηνία, που αρχίζει και η σύνταξη. 
Διατάξεις, που διέπουν την καταβολή της Α.Τ.Α. στους 
συνταξιούχους, που συγχρόνως απασχολούνται ως μι
σθωτοί, εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Εάν για οποιαδήποτε αιτία επέλθει μεταβολή στο 
ποσό της σύνταξης ή του βοηθήματος, όπως αυτά 
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, μετα
βάλλεται και το ποσό της αύξησης με βάση τη νέα 
σύνταξη ή το βοήθημα, από τη χρονολογία που επέρ
χεται η μεταβολή.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη

εφαρμογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων, που 
δεν συνταξιοδοτούνται μεν από το Δημόσιο διέπονταί 
όμως από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων 
νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις 
των δημοσίων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά 
βάση τις διατάξεις αυτές, καθώς και για τις συντάξεις 
των σιδηροδρομικών, που διέπονταί από το καθεστώς 
του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α"), όπως ισχύει.

5. Οι αυξήσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού ισχύουν 
και για τις συντάξεις που καταβάλλουν οι φορείς κοι
νωνικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 
66 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α ), καθώς και το Ναυτικό 
Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.).

Άρθρο 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 
1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α ) αντικαθίσταται από τότε που 
ίσχυσε ως εξής:

"Μέλη της οικογένειας του πολίτη, που δικαιούνται 
σύνταξη ή βοήθημα, είναι αυτά που προβλέπουν οι 
διατάξεις του οικείου συνταξιοδοτικού φορέα ή, προ- 
κειμένου για τους ανασφάλιστους, τα αναφερόμενα στα 
άρθρα 5 και 6 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων έστω και αν δεν συντρέχουν για την πατρική 
οικογένεια οι προϋποθέσεις ηλικίας, απορίας και συ- 
ντηρήσεως".

Άρθρο 3
Αύξηση αποδοχών

1. Οι συνολικές μηνιαίες τακτικές αποδοχές των με 
σχέση δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., των δι
καστικών λειτουργών, των στρατιωτικών, του προσω
πικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώ
ματος, του ιερού κλήρου, καθώς και των δικηγόρων, 
που ομείβονται με πάγια περιοδική αντιμισθία, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν την 31.12.1992, αυξάνονται κατά 
ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από 1.1.1993. Η 
αύξηση αυτή, για τους ανωτέρω απασχολουμένους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δύναται να χορηγηθεί 
και με τη διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας.



Ως τακτικές αποδοχές νοούνται οι αποδοχές εκείνες, 
που λαμβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α., 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1505/1984 
(ΦΕΚ 194 Α) και την παρ.'3  του άρθρου 10 του ν. 
1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α ), καθώς και οι μετά την κα
τάργησή της χορηγηθείσες ποσοστιαίες αυξήσεις σε 
εφαρμογή των νόμων περί εισοδηματικής πολιτικής.

2. Τα ποσά, που θά προκύψουν από τις ανωτέρω 
αυξήσεις, θα εμφανίζονται μαζί με τα ποσά της Α.Τ.Α. 
και τα ποσά των μεταγενέστερων αυξήσεων σε ειδική 
στήλη των μισθοδοτικών καταστάσεων με την ονομασία: 
Ά.Τ.Α. και λοιπές αυξήσεις".

3. Αναστέλλεται για το έτος 1993 η ισχύς της διά
ταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α ).

4. Η περίπτωση α' της παρ. 10 του άρθρου 38 του 
ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
"α. Το ανώτατο όριο των πάσης φύσεως δαπανών των 
οργανισμών και επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 
μόνου του ν. 2025/1992 (ΦΕΚ 42 Α ) ή και το ποσοστό 
αύξησης των δαπανών κατά κατηγορία δαπάνης".

5. Για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των ωρομίσθιων 
υπαλλήλων, που υπηρετούν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. 
και στα άλλα Ν.Γ1.Δ.Δ. λαμβάνεται υπόψη και το ειδικό 
επίδομα της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 2065/1992 
(ΦΕΚ 113 Α ) από 1ης Ιουλίου 1992.

Άρθρο 4
Αύξηση οικογενειακού επιδόματος

Το βάσει του άρθρου 11 του ν. 1505/1984, όπως 
επεκτάθηκε μεταγενεστέρους, καταβαλλόμενο επίδομα 
οικογενειακών βαρών διπλασιάζεται από 1.7.1993. Η 
αύξηση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό 
της Α.Τ.Α. και των μετέπειτα χορηγηθεισών αυξήσεων, 
στις οποίες περιλαμβάνεται και η αύξηση του παρόντος 
νόμου.

Άρθρο 5
Επιδόματα υπαλλήλων Υπουργείου Εξωτερικών

1. Το ειδικό επίδομα της παρ. 8 του άρθρου 41 του 
ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α), όπως αυτό καταβάλλεται 
από 1.1.1993 στους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται 
με το ν. 1505/1984 ή το ν. 1876/1990, χορηγείται από 
την αυτή ημερομηνία (1.1.1993) με τις ίδιες διακρίσεις 
και στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και 
κλάδου εμπειρογνωμόνων, καθώς και στο επιστημονικό 
προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και της 
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 131 του ν. 419/1976 
‘Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών' (ΦΕΚ 
221 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

'6. Στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου, που 
υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στο εξωτερικό, 
χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 1993 μηνιαίο επίδομα 
ξενίας και παραστάσεως σε ποσοστό επί του βασικού 
μισθού τους ως εξής:

α) 80% για τους υπαλλήλους με βαθμό Ακολούθου 
και Γραμματέα Τ',

β) 70% για τους υπαλλήλους με βαθμό Γ ραμματέα Β 
και

γ) 60% για τους διπλωματικούς υπαλλήλους των 
υπόλοιπων βαθμών. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη 
και για τον υπολογισμό του δώρου εορτών Χριστου
γέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας".

Άρθρο 6
Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Στο άρθρο 16 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α') προ
στίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

"5. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, για 
μισθολογική εξέλιξη, τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής 
δεν μπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο 
της υποβολής των κατά το νόμο απαιτούμενων δικαιο- 
λογητικών".

Άρθρο 7
Ειδική αποζημίωση αστυνομικών κ.ά.

' 1. Η ειδική αποζημίωση, που χορηγείται στο αστυνομικό 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο πυροσ- 
βεσπκό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με 
την υπ. αριθ. 201/5007/1423/0022 από 14-2-1989 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας 
Τάξης, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του ν. 1858/1989, καθορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 
σε έξι χιλιάδες (6.000) δρχ., για κάθε ημέρα απασχό
λησης πέραν του πενθήμερου.

Η συνολική ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση της 
ανωτέρω ειδικής αποζημίωσης δεν δύναται να υπερβεί 
το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων πεντακοσίων δεκα
οκτώ εκατομμυρίων (7.518.000.000) δρχ., καθώς και το 
ποσό των τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) δρχ. 
κατά τρίμηνο.

2. Η ειδική αποζημίωση των αγροφυλάκων και αρχι- 
φυλάκων της Αγροφυλακής, η οποία προβλέπεται από 
την αριθ. 14868.Φ012.5/58/27.11.1981 κοινή υπουργική 
απόφαση, που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 1249/ 
1982 (ΦΕΚ 43 Α ), καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 
1993 σε δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. για κάθε ημέρα 
απασχόλησης πέραν του πενθήμερου.

Η συνολική ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση της 
ανωτέρω ειδικής αποζημίωσης δεν δύναται να υπερβεί 
το ποσό των τετρακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων 
(438.000.000) δρχ., καθώς και το ποσό των εκατόν 
εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (175.000.000) δρχ. κατά 
τρίμηνο.

3. Η αποζημίωση, που προβλέπεται από την παρ. 1 
του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται από την 1η Ια- 
νουαρίου 1993 και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώ
ματος.

Η συνολική ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση της 
ανωτέρω ειδικής αποζημίωσης δεν δύναται να υπερβεί 
το ποσό των εξακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων 
(625.000.000) δρχ., καθώς και το ποσό των διακοσίων 
πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δρχ. κατά τρίμηνο.

Άρθρο 8
Αναδρομικότητα αποφάσεων

Στο τέλος του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 
Α ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως
εξής:


