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Θέμα: Ψηφισμένες τροπολογίες για τη στήριξη των συναδέλφων και των οικογενειών τους.  

Συνάδελφοι, 

Από το 2009 και μετά κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν τρεις (3) νομοθετικές ρυθμίσεις 

που αφορούν στη στήριξη συναδέλφων και των οικογενειών τους. 

Συγκεκριμένα: 

i. Στο άρθρο 22 του ν. 3772/2009 «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της 

ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών 

ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι δύναται να διοριστεί 

σύζυγος ή τέκνο υπαλλήλου που έχει χάσει την ζωή του ή έχει καταστεί 

ανάπηρος κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του ή εξαιτίας αυτής. 

ii. Στο άρθρο 44 του ν. 4274/2014 «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου 

και άλλες διατάξεις.» προβλέπεται ότι στους υπαλλήλους των καταστημάτων 

κράτησης, που είναι θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση, τα οποία τους 

προκάλεσαν αναπηρία ή βαριά χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές, 

χωρίς διακοπή, μέχρις ότου η οικεία υγειονομική επιτροπή γνωματεύσει ότι 

είναι ικανοί προς εργασία. 

iii. Στο άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 4285/2014 «Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) 

και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης 

Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες 

διατάξεις.» προστίθεται άρθρο 5 α ως εξής:  

Άρθρο 5α 

1. Σε περίπτωση που το θύμα, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα είχαν λάβει δάνειο 

για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, το Δημόσιο αναλαμβάνει, με 

κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού, την εξυπηρέτηση του έως την πλήρη αποπληρωμή του δανείου ή 

έως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εφόσον το ποσό 
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αυτού υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

εκδιδόμενη εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 

2. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις τρομοκρατικών πράξεων 

ή εγκλημάτων βίας, που έλαβαν χώρα από 1ης Ιανουαρίου 2014 και εφεξής. 

Προβλέπεται δηλαδή η υποχρέωση της Πολιτείας, σε περίπτωση που 

κάποιος συνάδελφος χάσει τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, να καλύπτει τυχόν 

στεγαστικό δάνειο του ίδιου, της συζύγου ή και των τέκνων αυτού, μέχρι του 

ποσού των 150.000 ευρώ. 
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