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ΘΕΜΑ: « Σχετικώς με τη συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων που πάσχουν από Κυστική    

                  Ίνωση με την συμπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας »      

ΣΧΕΤ:  Το με αρ.πρωτ.49725/1825/31.10.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του  Συλλόγου 

Πασχόντων από Κυστική Ίνωση με συνημμένο το σχετικό Υπόμνημα              

              
      Σε απάντηση του εγγράφου σας που περιήλθε στην Υπηρεσία μας με 

ημερ.πρωτ.07.10.2019 και με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ.αρ.30 Απόφαση της 274ης/ 

12.04.2019 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ που αφορά το διαχρονικό αίτημα του Συλλόγου 

Πασχόντων από Κυστική ίνωση για την συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων που πάσχουν 

από την ασθένεια αυτή με την συμπλήρωση 15ετούς υπηρεσίας, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
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1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977 (ΦΕΚ Α΄164) οι τυφλοί και από τους δύο 

οφθαλμούς, ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, 

εφόσον έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης δεκαπέντε (15) ετών ή 4.050 ημερών 

ασφάλισης – για φορείς που υπολογίζουν την ασφάλιση σε ημέρες.  

 Οι ανωτέρω διατάξεις επεκτάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011 και στους     

ασφαλισμένους των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας που πάσχουν από κυστική 

ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις παθήσεις  αυτές συντρέχει ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον 67%.   

 

2. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου – των οποίων οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις 

καθορίζονται από το Π.Δ.169/2007 όπως ισχύει ή από διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές  – 

οι κατηγορίες πασχόντων από συγκεκριμένα νοσήματα που δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν 

με 15 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, 

αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 1 (που αφορούν τους πολιτικούς υπαλλήλους) και 26 

(που αφορούν τους στρατιωτικούς) του  Π.Δ.169/2007. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες ειδικών 

παθήσεων για τους πολιτικούς υπαλλήλους είναι οι εξής: διάχυτο γιγαντιαίο 

αιματολεμφαγγείωμα, τυφλότητα, παραπληγία, τετραπληγία,  υπερφωσφατασαιμία, Βήτα 

ομόζυγο μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με σύγχρονη 

υποβολή σε μετάγγιση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου με υποβολή σε 

αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών 

οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), αιμορροφιλία Α΄ ή Β΄, μυασθένεια 

– μυοπάθεια, ακρωτηριασμός των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω 

άκρου. Για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους στην ανωτέρω λίστα δεν περιλαμβάνονται οι 

παθήσεις: διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, υπερφωσφατασαιμία  και 

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. 

 

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4756/2020 (Α’235), διευρύνεται ο κύκλος των 

δικαιούμενων σύνταξης λόγω 35ετίας υπαλλήλων του δημοσίου και των στρατιωτικών που 

πάσχουν από ειδικές παθήσεις με τη συμπερίληψη στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρων 1 και 

26 του ΠΔ 169/2007 και των ασφαλισμένων που πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη 

ορθοκυστική διαταραχή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%. 
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Και στην περίπτωση αυτή αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία για 

τη χορήγηση σύνταξης 35ετίας. 

Συνεπώς το ποσό της χορηγούμενης μηνιαίας σύνταξης υπολογίζεται όχι με τον πραγματικό 

χρόνο ασφάλισης αλλά προνομιακά με 35 έτη ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους/νες 

που πάσχουν από τη συγκεκριμένη πάθηση ανεξάρτητα αν απασχολούνται στο δημόσιο ή 

στον ιδιωτικό τομέα. 

 

 

                                                                           Η Προϊσταμένη Δ/νσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Εσωτερική Διανομή                                                                                                            

 Δ/νση Παροχών Κύριας Σύνταξης 

 Τμήμα Γ΄                                                    
                                                                                                                Δέσποινα Πατούνα 

 

 

 

 
 

         Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

               Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

 

                     


