
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης 
Έργου για την Αστική και Δημοτική Τακτοποίηση 
των Ρομά.

2 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του 
εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)» του 
ν. 3429/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3 Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων, ως προς 
τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του 
ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ 
χρηματικού βοηθήματος, καθώς και τον προσ-
διορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων του 
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), του Το-
μέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 
(Τ.Π.Υ.Α.Π.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχο-
λουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ-
σωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που 
υπηρετεί στα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και του Γενικού Γραμματέα Αθλητι-
σμού και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις καθώς και 
για προσωπικό της ΓΓΑ που υπηρετεί στη Διεύθυν-
ση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   43420 (1)
Σύσταση και Ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης 

Εργου για την Αστική και Δημοτική Τακτοποίη-

ση των Ρομά.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «Διοί-

κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α' 107),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98),

γ) του ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α' 24) και 
ιδίως των άρθρων 17 και 22 αυτού.

δ) του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α' 172) [διόρθωση σφαλμάτων (Α' 193)], 
όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208).

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

ζ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161 Α).

η) της υπ’ αριθμ. Υ 28/8.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού (ΦΕΚ Β' 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτί-
ου», η οποία τροποποιήθηκε με τις όμοιες Αποφάσεις 
του Πρωθυπουργού Υ70/11.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2441) και 
Υ43/28.4.2017 (ΦΕΚ Β΄1510).

2) Το με αριθμ. οικ. 0190/29.9.2017 έγγραφο της Ει-
δικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο υποδεικνύονται 
εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική 
ένταξη των Ρομά στην ομάδα δοίκησης έργου.

3) Το γεγονός ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης Ομά-
δας Διοίκησης Έργου είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση 
επεξεργασμένων προτάσεων επίλυσης των σύνθετων 
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προβλημάτων που άπτονται της αστικής και δημοτικής 
τακτοποίησης των Ρομά, μετά από προηγούμενη κατα-
γραφή και μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης για το 
συγκεκριμένο θέμα.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
1. Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Ομάδα 

Διοίκησης Έργου για την Αστική και Δημοτική Τακτο-
ποίηση των Ρομά.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Διοίκησης Έρ-
γου και ορίζουμε ως μέλη αυτής:

1) τον Κωνσταντίνο Ευσταθίου του Ιωάννη, υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α' βαθμό, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κα-
τάστασης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατά-
στασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, με 
αναπληρώτρια του την Βασιλική Κορδαλή του Κωνστα-
ντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομι-
κού με Α' βαθμό, της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής 
Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών,

2) την Σεβαστή Μπέσιου του Ευαγγέλου, υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α' βαθμό, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμ-
μάτων και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών,

3) την Αικατερίνη Κουλουμπή του Χρήστου, μετακλητή 
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, στο Γραφείο του Υπουργού 
Εσωτερικών

4) τον Ελευθέριο Κωνσταντινίδη του Βασιλείου, Δικη-
γόρο, Ειδικό Συνεργάτη της Ειδικής Γραμματέως για την 
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με 
αναπληρώτρια του την Πελαγία Αναστασιάδου του Χρή-
στου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών του τμήματος σχεδιασμού, συντονισμού 
και παρακολούθησης της Ειδικής Γραμματείας για την 
κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

5) την Σοφία Γενειατάκη του Ιωάννη, υπάλληλο ΙΔΑΧ 
του κλάδου ΠΕ Νομικών Επιστημών, του τμήματος σχε-
διασμού, συντονισμού και παρακολούθησης της Ειδι-
κής Γραμματείας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή της τον Δημή-
τριο Μπουρίκο του Ηλία, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών με Α' βαθμό, 
αναπληρωτή Προϊστάμενο του τμήματος σχεδιασμού, 
συντονισμού και παρακολούθησης της Ειδικής Γραμ-
ματείας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,

6) την Αγγελική Κουρμούση του Σπυρίδωνος, Υπαστυ-
νόμο Α' (282271) της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με αναπληρωτή 
της τον Σταύρο Παπαδήμα του Αποστόλου, Υπαστυνόμο 
Β' (287167) της ιδίας Διεύθυνσης,

7) την Άννα Φαρούπου του Νικολάου, υπάλληλο του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α' βαθμό, της 
Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών,

8) τον Θεόφιλο Τσάγρη του Αθανασίου, με Α βαθμό, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων,

9) την Σταματία Τουτουνοπούλου του Γεωργίου, με 
Α βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Γ. Γραμματειακή υποστήριξη στην εν λόγω Ομάδα Διοί-
κησης Έργου θα παρέχει η Μαρία Σακαλή του Χρήστου, 
υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού ΙΔΑΧ με Α' βαθμό, 
της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Αστική και Δη-
μοτική Τακτοποίηση των Ρομά έχει ως σκοπό την άρση 
των θεσμικών και πρακτικών δυσκολιών που συναντούν 
οι Ρομά για την αστική και δημοτική τους τακτοποίηση, 
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αυτών στην ισότιμη πρό-
σβαση στα κοινωνικά αγαθά καθώς και η λειτουργία της 
αστικής και δημοτικής τακτοποίησης ως μηχανισμού 
διασφάλισης της νομιμότητας. Προς τον σκοπό αυτό θα 
εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την αστική και δημοτική 
τακτοποίηση των Ρομά, θα υποβληθούν επεξεργασμέ-
νες προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων και θα κα-
ταρτισθεί σχετικό προσχέδιο νόμου, εφόσον προκύψει 
αναγκαιότητα. 

Το έργο της περιλαμβάνει ιδίως:
1. Τη συλλογή στοιχείων αστικών και δημοτικών ζητη-

μάτων που προκύπτουν από τις καταγραφές, μελέτες και 
αναφορές αρμοδίων οργάνων, όπως αυτές που προέρ-
χονται από Δήμους της χώρας, τα Κέντρα Κοινότητας/
Παραρτήματα Ρομά, το ΚΕΕΛΠΝΟ, την ΕΛΣΤΑΤ, την ΜΟΔ 
και την ΕΥΣΕΚΤ.

2. Την ανάδειξη και κατηγοριοποίηση προβλημάτων 
αστικής και δημοτικής φύσεως, των συνεπειών τους και 
των συναφών με αυτές θεμάτων. Αναφέρονται ενδεικτι-
κά: ο αδημοτολόγητος πληθυσμός, η έλλειψη ταυτοποι-
ητικών εγγράφων, λανθασμένες εγγραφές σε ληξιαρχεία 
και δημοτολόγια, πολλαπλές εγγραφές, προβληματικές 
οικογενειακές μερίδες, πολλαπλές καταχωρήσεις συμ-
φώνων συμβίωσης, εικονικοί γάμοι, αποκλεισμός πρό-
σβασης σε παροχές/επιδόματα, επιπρόσθετα θέματα 
οικονομικού, εφοριακού και νομικού περιεχομένου και 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3. Τη μελέτη ζητημάτων ιθαγένειας που σχετίζονται 
με την αστική και δημοτική τακτοποίηση των Ελλήνων 
Ρομά.

4. Τη μελέτη του ισχύοντος νομικού πλαισίου στην 
Ελλάδα (διοικητικό, δικαστικό σκέλος), λαμβάνοντας 
υπόψη την εφαρμογή του στην πράξη καθώς και το κό-
στος και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

5. Τη μελέτη και επεξεργασία προηγούμενων ολοκλη-
ρωμένων προτάσεων από αρμόδιους φορείς, ανεξάρτη-
τες αρχές και συμβουλευτικά όργανα, για την επίλυση 
των αστικών και δημοτικών εκκρεμοτήτων των Ρομά.
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6. Τη μελέτη μεθόδων ταυτοποίησης και διασταύρω-
σης στοιχείων και τη δυνατότητα εφαρμογής τους για 
τις ανάγκες των σκοπών της Ομάδας Διοίκησης Έργου.

7. Τη μελέτη καλών πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.

8. Την συνεκτίμηση ειδικότερων προβλημάτων, συνα-
φών προς την ανάγκη για αστική και δημοτική τακτοποί-
ηση της ειδικής κοινωνικής ομάδας σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια Υπουργεία.

9. Την διαμόρφωση πρότασης για εργαλεία που θα 
συμβάλλουν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 
εμπλεκομένων (δημόσια διοίκηση και πολίτες Ρομά) για 
την αναγκαιότητητα της αστικής και δημοτικής τακτο-
ποίησής τους.

Γ. Η Ομάδα Δοίκησης Έργου δύναται να απευθύνεται 
ή να καλεί στις συνεδριάσεις της και να συνεργάζεται με 
οποιονδήποτε θεσμικό φορέα, ειδικό, εμπειρογνώμονα, 
που κρίνεται ότι μπορεί να συνδράμει στην επίτευξη των 
στόχων της.

Δ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση και 
θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουρ-
γίας των δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

I

   Αριθμ. 43505 (2)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του 

εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)» του 

ν. 3429/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314) όπως 
ισχύει,

2. του άρθρου πρώτου του ν.  4093/2012 (Α' 222) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α' 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μό-
νου του ν. 4263/2014 (Α' 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,

3. του άρθρου 63 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2016 και του άρθρου 
64Α του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (Α' 143), 
όπως ισχύει,

4. της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 (Α'85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
41, παρ. 2, του ν. 4262/2014 (Α' 114).

5. της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α' 94) 
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας»,

6. του Κεφ. Β' του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως ισχύει,
7. του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετο-

νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

8. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210),

9. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών » (Α'180).

10. Την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24/12/2015 απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στο-
χοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Πα-
ρακολούθηση εκτέλεσης» (Β'2394), όπως ισχύει.

11. Το με αριθ. 26390/08.08.2017 του Υπουργείου Εσω-
τερικών, το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει τον επο-
πτευόμενο φορέα Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας 
(Κ.Ε.Θ.Ι) για την κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του, εντός των ορίων του Μεσοπρό-
θεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.

12. Την από 05.12.2017 και 08.12.2017 ηλεκτρονική 
αλληλογραφία του ΓΛΚ.

13. Την από .../12/2017 εισήγηση της αναπληρώτρι-
ας Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του εντός Γενικής 
Κυβέρνησης φορέα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)» του ν. 3429/2005 έτους 
2018, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφω-
να με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, 
σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
2.195.000 2.187.993 7.007

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ
ΑΦΜ 90208864
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ Kethi@kethi.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2103898011/2103898022/2103898005
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 2.195.000
1. Πωλήσεις (=α+β) 0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων 
και άχρηστου υλικού 

70+71+72

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 2.195.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96 650.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 43.00*+41.10 1.500.000
ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08 45.000

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05

6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 2.187.993
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 1.133.581
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 911.508
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και 
ημερομίσθιου προσωπικού

60.03 ΕΩΣ 60.04 222.073

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.02
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 622.012
10. Παροχές Τρίτων 62 278.900
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες

62.00 ΕΩΣ 62.03 92.000

 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 165.400
Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 1.500
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 20.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος 
χρήσης)

63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09 3.000

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09 3.000

12. Διάφορα Έξοδα 

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 
53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 
ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και 
λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες 
κατηγορίες

145.000

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους 
(δωρεές, επιχορηγήσεις)

64.06 (ή 67**)

13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 500
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος 
επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04 5.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 
αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός [14] 

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με 
βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου 
ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28]

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) 7.007
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.  67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Παρακολούθηση υλοποίησης προϋπολογισμών ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό 
Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όσων εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με το τμήμα Θ' - ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών για τις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΕΙΣΡΟΕΣ 
1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του 
άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12
ΕΚΡΟΕΣ
4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)
5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. 
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική 
επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου 
του Νόμου 4093/12
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας 
λόγω εγγυήσεων (=α+β)

43

α) Πληρωμές τόκων
β) Πληρωμές χρεολυσίων
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας 
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην 
δανειακών)
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από 
τακτικό προϋπολογισμό
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 1.342.814

α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 436
     Από πόρους του ΠΔΕ 579.471
     Από λοιπούς πόρους 792.907
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 579.471

     Από πόρους του ΠΔΕ 579.471

     Από λοιπούς πόρους 

γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 762.907

      Από πόρους του ΠΔΕ

     Από λοιπούς πόρους 762.907

2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)

β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)

γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

3 Απαιτήσεις 0
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς 
ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)
4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 0

α) Δάνεια εσωτερικού

β) Δάνεια εξωτερικού

5 Λοιπές υποχρεώσεις 0
α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς 
ΓΚ)
β) σε φορείς εκτός ΓΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού  60 51

Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό 6

Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρ 45

Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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    Αριθμ. ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α' (3)
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων, ως προς 

τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του 

ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ 

χρηματικού βοηθήματος, καθώς και τον προσ-

διορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων του 

Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), του Το-

μέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 

(Τ.Π.Υ.Α.Π.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλή-

λων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του 

Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοι-

ας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας 

(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 (Α' 58) «Διοικητική 

και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινω-
νικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4239/2014 
(ΦΕΚ 43 τ.Α'),

β) του άρθρου 43 παρ. 1. Β του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 
τ.Α'),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208),

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210),

στ) την υπ' αριθ. Υ186 από 10-11-2016 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα». (Β' 3671).

2. του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85), «Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλι-
στικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4472/2017 
(Α' 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμο-
γής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

3. Τις από 25 Οκτωβρίου 2017 εκπονηθείσες Αναλογι-
στικές Μελέτες για τους Τομείς Πρόνοιας Αστυνομικών 
(Τ.Π.ΑΣ.), Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 
(Τ.Π.Υ.Α.Π.) και Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού 
Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

4. Τα υπ' αριθ. 41/1 από 20.11.2017 και 42/4 από 
22.11.2017 πρακτικά - αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,

5. Το γεγονός, ότι με τις κατωτέρω προτεινόμενες ρυθ-
μίσεις δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των 
Προϋπολογισμών των Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. 
ούτε τοιαύτη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
τ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ (Τ.Π.Υ.Α.Π.) 
ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Άρθρο 1
Δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος

α. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 
(Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυ-
νομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα 
Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), που εξέρχονται από το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως ή 
συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στους παραπάνω Το-
μείς, λαμβάνουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύστερα 
από αίτηση τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων.

β. Για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθή-
ματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απονομή κύριας 
σύνταξης στον δικαιούχο ή προκαταβολής αυτής, εκτός 
των περιπτώσεων συμπλήρωσης 35 ετών ασφάλισης 
στους Τομείς. Από την πράξη απονομής της προκαταβο-
λής σύνταξης θα πρέπει να προκύπτει ρητά η ουσιαστική 
κρίση περί συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

γ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ 
χρηματικό βοήθημα χορηγείται σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην παρ. 3 β του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απονομή κύριας σύ-
νταξης στους δικαιούχους ή έναντι αυτής.

Άρθρο 2
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 
ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ., που έχουν 
ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, για το χρόνο της 
ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ασφαλισμένων του 
Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) 
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) 
και εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές 
προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθή-
ματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στον 
Τομέα, και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της 
ασφάλισης τους σε αυτόν και μέχρι την 31-12-2014, προ-
κύπτει ως εξής:

Ι. Για μετόχους που εντάσσονται στην κατηγορία Α' 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινό-
μενο του αθροίσματος του βασικού μισθού, που ισχύει 
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κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της αριθμητικής σταθεράς 317€, επί τον συντελεστή 0,93, επί 
τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Β.Μ. + 317€) x 0,93 x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).
II. Για μετόχους που εντάσσονται στις κατηγορίες Β', Γ' και Δ' σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το 

γινόμενο του αθροίσματος του βασικού μισθού, που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της 
αριθμητικής σταθεράς 317€, επί τον συντελεστή 0,95, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται 
ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Β.Μ. + 317€) x 0,95 x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

Άρθρο 3
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Α.Π., 
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, 
για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014.

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ένστολων ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων 
(Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί 
ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και 
τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στον 
Τομέα, και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους και μέχρι 31-12-2014, προκύπτει ως εξής:

Ι. Για μετόχους που εντάσσονται στην κατηγορία Α' σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το γινόμενο 
του βασικού μισθού που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, επί τον συντελεστή 0,55, επί τα 
έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Β.Μ. x 0,55 x Έτη Aσφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).
II. Για μετόχους που εντάσσονται στις κατηγορίες Β', Γ' και Δ' σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017, από το 

γινόμενο του βασικού μισθού που ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, επί τον συντελεστή 0,60, 
επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Β.Μ. x 0,60 x Έτη Aσφάλισης (έως 31-12-2014)
(Β.Μ. = Βασικός Μισθός ημερομηνίας λήξης ασφάλισης).

Άρθρο 4
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ένστολων ασφαλισμένων των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.,
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά,
για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των ασφαλισμένων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. που έχουν ασφαλιστεί σε 
κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ 
χρηματικού βοηθήματος, ή όσων συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στους ως άνω Τομείς, για το χρονικό διάστημα 
από την έναρξη της ασφάλισης τους και μέχρι την 31-12-2014, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα οκτώ τοις 
εκατό (68%) του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη 
ασφάλισης μέχρι την 31 -12-2014.

Ως συντάξιμες αποδοχές, νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας 
μέχρι την ημερομηνία της λήξης ασφάλισης πενταετίας, στις οποίες κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, διά του 
αριθμού εξήντα (60), δηλαδή του αριθμού των μηνών απασχόλησης εντός της χρονικής αυτής περιόδου, ήτοι 
εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών x 68% x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)
(Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι την ημερομηνία της 

λήξης ασφάλισης πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η 
προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017).

Άρθρο 5
Τακτικές εισφορές ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.

α. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που έχουν ασφαλιστεί 
σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), διενεργείται επί του βασικού 
μισθού και της αριθμητικής σταθεράς 317€ σε ποσοστό 8%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
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β. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για 
τους ένστολους μετόχους του ΤΠ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμέ-
νοι), διενεργείται επί του βασικού μισθού σε ποσοστό 
5%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

γ. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για 
τους ένστολους μετόχους του Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π./
Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Α., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι 
ασφαλισμένοι), διενεργείται επί του συνόλου των τα-
κτικών αποδοχών, πλην της προσωπικής διαφοράς του 
άρθρου 155 του ν. 4472/2017, σε ποσοστό 5%, από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας.

δ. Σε κάθε αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον ν. 4472/2017, θα διενεργείται μία 
κράτηση επί της προκύπτουσας διαφοράς του βασικού 
μισθού και θα παρακρατείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις.

ε. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και κάθε άλλος 
φορέας εκκαθάρισης μισθοδοσίας μετόχων του Τ.Π.ΑΣ. 
και Τ.Π.Υ.Α.Π./Τ. Ε.Α. Π.Α.Σ.Α., μεριμνούν για την ορθή 
εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 6
Αναγνώριση χρόνου φοίτησης

α. Στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η αναγνώριση χρόνου φοίτησης στις Σχο-
λές πρώην Χωροφυλακής, πρώην Αστυνομίας Πόλεων 
και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το 
έτος 1995, υλοποιείται προαιρετικά με την απόδοση 
της προβλεπόμενης εισφοράς, υπέρ των Τ.Π.ΑΣ. και 
Τ.Π.Υ.Α.Π., αντίστοιχα. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό 
για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης καθορίζε-
ται επί των λαμβανομένων κατά την ημερομηνία της 
αίτησης, τακτικών αποδοχών των ενδιαφερομένων, 
στις οποίες υπολογίζονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές 
κρατήσεις και με το ισχύον κατά την ημερομηνία αυτή 
ποσοστό κράτησης. Το υπολογιζόμενο ποσό δύναται 
να εξοφλείται εφάπαξ ή και μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται το 
εφάπαξ χρηματικό βοήθημα πριν την ολοσχερή εξόφλη-
ση του άνω ποσού.

β. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους εν ενερ-
γεία ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. 
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
(Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)

Άρθρο 7
Δικαιούχοι εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος.

α. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), που εξέρχονται 
από το Πυροσβεστικό Σώμα και εφόσον δικαιώνονται 
κύριας σύνταξης ή προκαταβολής αυτής και έχουν συ-
μπληρώσει δέκα (10) έτη ασφάλισης στον Τομέα, λαμ-
βάνουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύστερα από αίτηση 
τους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που 
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις.

Εφόσον για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού 
βοηθήματος γίνει χρήση της απόφασης προκαταβολής 
κύριας σύνταξης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι στην 
πράξη απονομής αυτής, να προκύπτει ρητά η ουσιαστική 
κρίση περί συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

β. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου το εφάπαξ 
χρηματικό βοήθημα χορηγείται σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στην παρ. 3 β του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απονομή κύριας σύ-
νταξης στους δικαιούχους ή έναντι αυτής.

Άρθρο 8
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 
ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ.,
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, 
για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης 
έως την 31-12-2014.

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που λαμβάνουν οι έν-
στολοι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυ-
ροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), οι οποίοι 
έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), προκύπτει από 
το γινόμενο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του αθροί-
σματος του μέσου μηνιαίου βασικού μισθού των τελευταί-
ων δώδεκα (12) μηνών μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
ασφάλισης τους και της οικογενειακής σταθεράς, επί τα έτη 
ασφάλισης έως την 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Μέσος Όρος Β.Μ. τελευταίου 12μήνου + Οικ. Σταθ.) x 65% x Ε.Α. (έως 31-12-2014)

(Β.Μ. = Βασικός Μισθός, Οικ. Σταθ. = Οικογενειακή Σταθερά, Ε.Α. = Έτη Ασφάλισης)
Η οικογενειακή σταθερά ορίζεται στο ποσό των 70,00 ευρώ και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εφάπαξ 

χρηματικού βοηθήματος, με την προϋπόθεση να έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενες κρατήσεις επί της οικογε-
νειακής παροχής, για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
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Άρθρο 9
Υπολογισμός εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ.,
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1-1-1993 και μετά,
για το χρόνο της ασφαλιστικής τους σχέσης έως την 31-12-2014.

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Πυροσβεστικό 
Σώμα λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοη-
θήματος, και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους μέχρι την 31.12.2014, προκύπτει από το 
γινόμενο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μέσου όρου των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών που λάμβανε ο 
ασφαλισμένος τα τελευταία πέντε (5) έτη έως την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, οι οποίες υπεβλήθησαν σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014 (στις συντάξιμες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνεται 
η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017), ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών x 65% x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)

(Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας μέχρι την ημε-
ρομηνία λήξης της ασφάλισης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 
η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017).

Άρθρο 10
Μόνιμη ή πολεμική διαθεσιμότητα

α. Ασφαλισμένοι του Τ.Π.Υ.Π.Σ., οι οποίοι δεν δικαιώ-
νονται κύριας σύνταξης, επειδή τελούν σε κατάσταση 
μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84) και του ν. 875/1979 
(Α΄ 50), όταν συμπληρώσουν είκοσι πέντε (25) έτη ασφά-
λισης στον Τομέα, ή καταληφθούν από το όριο ηλικίας 
του βαθμού τους, δύνανται ύστερα από αίτηση τους να 
λάβουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για το χρονικό δι-
άστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυτής, μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης. Για τον υπολογισμό του 
εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος μέχρι την 31-12-2014, 
λαμβάνονται υπόψη τα μισθολογικά δεδομένα που ισχύ-
ουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία 
για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 
επέχει θέση ημερομηνίας διαγραφής.

β. Με την υποβολή της αίτησης, που κοινοποιείται υπο-
χρεωτικά στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος και στο Τμήμα Αποδοχών και 
Ασφάλισης αυτής, διακόπτεται οριστικά η μετοχική σχέ-
ση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής και παύει 
για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών.

γ. Οι ασφαλισμένοι που λαμβάνουν το εφάπαξ χρη-
ματικό βοήθημα με τον προαναφερόμενο τρόπο του 
παρόντος άρθρου, αποστερούνται κάθε δικαιώματος 
χορήγησης συμπληρωματικού, συμψηφιστικού ή πρό-
σθετου ομοίου από τον Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Άρθρο 11
Τακτικές εισφορές ένστολων ασφαλισμένων του 
Τ.Π.Υ.Π.Σ.

α. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους 
ένστολους ασφαλισμένους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης μέχρι την 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), διε-

νεργείται επί του βασικού μισθού και της οικογενειακής 
παροχής σε ποσοστό 4,5%, από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας.

β. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για τους 
ένστολους ασφαλισμένους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 
που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι), διενερ-
γείται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών, πλην της 
προσωπικής διαφοράς του άρθρου 155 του ν. 4472/2017, 
σε ποσοστό 4%, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

γ. Η προβλεπόμενη κράτηση της διαφοράς του βα-
σικού μισθού ενός μηνός λόγω προαγωγής, απονομής 
μισθού ανωτέρου βαθμού ή οικονομικής διαβάθμισης 
ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ. (παρ. γ' του άρθρου 8 του 
Ν.Δ. 2492/1953), διενεργείται σε κάθε αλλαγή του μισθο-
λογικού κλιμακίου, στο οποίο εντάσσεται κάθε φορά ο 
υπάλληλος, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

δ. Το Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, 
καθώς και κάθε φορέας εκκαθάρισης μισθοδοσίας ασφα-
λισμένων του Τομέα Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μεριμνούν 
για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Κοινές διατάξεις.

Άρθρο 12
Επιστροφή εισφορών

Για την επιστροφή εισφορών, σε ασφαλισμένους 
των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που εξέρχονται από το Σώμα της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας και το Πυροσβεστικό Σώμα αντί-
στοιχα, οι οποίοι δεν δικαιούνται εφάπαξ χρηματικό 
βοήθημα, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρ-
θρου 35 του ν. 4387/2016.
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Άρθρο 13
Χρόνος απόδοσης εφάπαξ 
χρηματικού βοηθήματος

α. Η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, 
στους ασφαλισμένους των Τομέων Τ. Π. ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και 
Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντίστοιχα, υλοποιείται εντός 
ενδεικτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πλήρωση 
του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β. Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, ύστερα 
από απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., όταν συντρέ-
χουν έκτακτοι λόγοι, ο χρόνος απόδοσης του εφάπαξ 
χρηματικού βοηθήματος στους δικαιούχους δύναται να 
παραταθεί κατά έξι (6) μήνες επιπλέον.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 10 
του άρθρου 35 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 14
Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης

α. Σχετικά με το χρόνο ασφάλισης των μετόχων των 
Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 
για τον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήμα-
τος, λαμβάνεται υπόψιν όλος ο χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβε-
στικό Σώμα αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

β. Επιπλέον χρόνος πλήρους έτους ασφάλισης, υπο-
λογίζεται σε ακέραιους μήνες, συνυπολογιζόμενου του 
τελευταίου μήνα ως ακέραιου, εφόσον υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) ημέρες.

Άρθρο 15
Έκταση εφαρμογής

α. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τίθενται σε 
ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του 
ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4472/2017 
ήτοι από 1.1.2017.

β. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης που αφορούν 
στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, 
εφαρμόζονται και για τις αιτήσεις μετόχων των Τ.Π.ΑΣ., 
Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντίστοιχα, των 
οποίων η ασφάλιση λήγει από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας και μετά, καθώς επίσης και όσων 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας με-
τόχων των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. συμπληρώνουν τα 35 έτη 
ασφάλισης στους εν λόγω Τομείς, χωρίς να έχουν λάβει 
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία εφάπαξ χρηματικό βο-
ήθημα. Δεν έχουν εφαρμογή σε όσους μετόχους έχουν 
ήδη λάβει το εφάπαξ χρηματικό τους βοήθημα μέχρι 
την έναρξη ισχύος αυτής.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ 
ΑΤΔΑΔΤΑ/546096/27389/5355 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

που υπηρετεί στα Γραφεία του Υφυπουργού Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού και του Γενικού Γραμ-

ματέα Αθλητισμού και δεν καλύπτει οργανικές 

θέσεις καθώς και για προσωπικό της ΓΓΑ που υπη-

ρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης 

Τομέα Αθλητισμού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27 (παρ.2 ε, περ. ιν) του ν. 1558/1985 

(ΦΕΚ 137 Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

β) Των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 4320/2015 «Ρυθμί-
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις 
(ΦΕΚ 29/Α').

γ) Του άρθρου 9 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 49/Α').

δ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α') «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

ε) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α'), όπως ισχύει.

στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού...» (ΦΕΚ 114/Α΄).

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και

3. Την υπ'αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672//Β΄/11.11.2016).

4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/414930/27692/7696/
16-12-2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλη-
τισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήρι-
ξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμη-
μάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΦΕΚ4057/Β΄/16.12.2016).

5. Την υπ'αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/
7879/211/21/17-03-2017 απόφαση της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυ-
πουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
Ν.4354/2015 (176/Α'). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανιοσμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α' του 
ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

7. Το Υ.Σ. 123/12-12-2017 του Γενικού Γραμματέα 
Αθλητισμού, σχετικά με την έκδοση απόφασης υπερω-
ριών για το έτος 2018.

8. Το Υ.Σ. από 12/12/2017 του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, σχετικά με την έκδοση απόφασης υπε-
ρωριών για το έτος 2018.

9. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕ-
ΕΜ/540493/48229/8992/5321/18-12-2017 έγγραφο του 
Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπο-
λογισμού ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού 
του ΥΠΠΟΑ με θέμα: «Προϋπολογισμός και βεβαίωση 
δέσμευσης πίστωσης για υπερωριακή εργασία στα γρα-
φεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κα-
θώς και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού» για το έτος 
2018, για υπερωριακή απασχόληση από τον ΚΑΕ 0511, 
ανέρχεται στο ποσό των 17.000 € περίπου, για δώδεκα 
(12) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
οι οποίοι υπηρετούν στα ανωτέρω Γραφεία και στο 
ποσό των 66.000 € περίπου για τους υπαλλήλους (ήτοι 
μετακλητοί, αποσπασμένοι, ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί 
σύμβουλοι, αστυνομικοί) που υπηρετούν στα ανωτέρω 
Γραφεία.

10. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσιών και πέραν των 
ωρών υποχρεωτικής εργασίας, προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, που απασχολείται στα Γρα-
φεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών των ανωτέρω Γραφείων, λόγω του 

γεγονότος ότι η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των 
ανωτέρω Γραφείων, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνεται η όλως εξαιρετική και άμεση ανάγκη 
για προσφορά εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, 
του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που απα-
σχολείται στα Γραφεία του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού καθώς 
και στη Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητι-
σμού, λόγω των αυξημένων εργασιακών αναγκών των 
ανωτέρω γραφείων και της αναγκαιότητας προσφοράς 
υπερωριακής εργασίας.

α) Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση, για το έτος 
2018 καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ή εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά εξάμηνο, σε καθέναν από τους συνολικά δώδεκα 
(12) υπαλλήλους, κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, οι οποίοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο 
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και δεν κα-
λύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω Γραφεία.

β) Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση, για το έτος 
2018 καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ή εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά εξάμηνο, σε καθένα από τους συνολικά πέντε (05) 
υπαλλήλους, κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, της Γενικής Γραμμα-
τείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, οι οποίοι υπηρετούν στη Δ/νση Οικονομικής 
Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΟΑ 
και καλύπτουν οργανικές θέσεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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