
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέ-
χη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη 
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των 
ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό.

3 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους 
Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύρι-
ου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους.

4 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ια-
τρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δη-
μόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και 
Ειδικευόμενους Ιατρούς.

5 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη 
του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρα-
τικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχή-
στρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ (1)
  Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέ-

χη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυ-

νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λι-

μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 και 

του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 
Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων 
μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτη-
σης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματι-
κής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 192).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4307/
2014 (Α’ 246).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

8. Την αριθμ. Υ29/ 8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

9. Την αριθμ. Υ68/17-9-2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» 
(Β’ 4085).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού έτους 2018, συνολικού ύψους εξακοσίων εκα-
τομμυρίων (600.000.000,00) ευρώ [καθαρή δαπάνη, 
μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων κρατήσεων, 
τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια (363.000.000) 
ευρώ]. Η δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώ-
σεων από τον ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στον Κωδικό 
Αριθμό Εξόδων 0593 «Έκτακτες παροχές βάσει νόμων 
ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου ένστο-
λων» των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας 
του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4575/2018 (Α’ 192) για 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο 
αυτά ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό διάστημα από 
1-8-2012 έως και 31-12-2016, θα καταβληθεί εφάπαξ 
μέχρι την 27-1-2019. Στις περιπτώσεις που κατά τους 
σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό 
χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό 
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους 
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των 
Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η εν λόγω κατά-
σταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα καταβολής 
στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία 
στελέχη κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστή-
ματος (από 1-8-2012 έως και 31-12-2016) η εκκαθάρι-
ση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το 
διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία 
υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμ-

βανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων 
αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνονται 
υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές των στελε-
χών που είχαν μισθολογικές συνέπειες και έλαβαν χώρα 
κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε και προσαρμό-
ζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το εν λόγω διάστημα.

Άρθρο 2
1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου 

άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμε-
νη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που 
ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 
1/8/2012 έως 31/12/2016.

2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού 
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι 
τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ως χρόνος 
κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 
2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 3
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν 

λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 
ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν 
δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του 
ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 86 του ν. 4307/2014 
(Α’ 246), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το εφάπαξ 
χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που 
αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων 
των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο εν λόγω συμψη-
φισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών 
δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν μετά 
την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρη-
ματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω ή 
εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4
Σε περίπτωση θανάτου στελέχους των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο 
ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 
31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την 
παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί 
στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους 
εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες 
διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω κατα-
βολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος 
και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης 
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.

Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζο-

νται σε όσους ανήκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 
1-8-2012 έως 31-12-2016, σε κατηγορίες προσωπικού, 
οι οποίες εξομοιώνονταν ή συνδέονταν μισθολογικά με 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 όμοιες, πλην των μαθη-
τών των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας του Πολίτη
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 Αναπληρωτής 
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ.2/88410/ΔΕΠ (2)
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη 
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των 
ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 και του 

άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνι-
κή νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Απριλίου 2014, 
σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή 
της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-
μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρη-
σης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» 
(L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’192).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’116).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’160).

7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

8. Την αριθμ. Υ68/17-9-2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β’ 4085).

9. Την αριθμ. Φ900/2329/68051 Σ. 15923/17-9-2018 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά» (Β’ 4085).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2018, συνολικού ύψους εκατόν τριάντα εκα-
τομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (130.840.000) 
ευρώ [καθαρή δαπάνη μετά τη διενέργεια των προβλεπό-
μενων κρατήσεων, εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εκατό 
χιλιάδες(79.100.000) ευρώ]. Η δαπάνη θα καλυφθεί με με-
ταφορά πιστώσεων από τον ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στον Κω-
δικό Αριθμό Εξόδων 0594 «Έκτακτες παροχές βάσει νόμων 
ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθολογίων» 
των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και μέσω επιχορήγησης των προϋπολογι-
σμών των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολο-
γικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) 
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και τέλος μέσω επιχορήγησης (ΚΑΕ 2893 
«Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού του Ελληνικού 
Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ») από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4575/2018 (Α’192), για τα 
μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των 
Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαιδευτικό Προσω-
πικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα μέλη Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Σ.Ε.Ι.), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού 
Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημι-
ών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς 
Επιστήμονες (Ε.Λ. Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστι-
τούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και των ερευνητικών κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και για όσο 
χρόνο αυτά ήταν στην ενέργεια κατά το χρονικό διάστη-
μα από 1-1-2015 έως και 31-12-2016, θα καταβληθεί εφά-
παξ μέχρι την 27-1-2019. Ειδικά στα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. 
καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στη 
διαφορά μεταξύ των αποδοχών που θα δικαιούνταν να 
λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31-7-2012 μισθο-
λογικές διατάξεις και των αποδοχών που πράγματι τους 
κατεβλήθησαν με βάση τις μισθολογικές διατάξεις του ν. 
4093/2012, για όσο διάστημα υπάγονταν στις διατάξεις 
αυτές πριν την 1-1-2017. Στις περιπτώσεις που κατά τους 
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σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό 
χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό 
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους 
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των 
Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας (για τα Α.Σ.Ε.Ι.), των Α.Ε.Α. και των 
ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και τεχνολογικών φο-
ρέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Η εν λόγω 
κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα κατα-
βολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται στην παρ. 
1 κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
(από 1-1-2015 έως και 31-12-2016) η εκκαθάριση και 
πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το διάστη-
μα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία υπηρέ-
τησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομέ-
νου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, 
σε περίπτωση επιλογής τους).

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβά-
νονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές 
των δικαιούχων που είχαν μισθολογικές συνέπειες και 
έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε 
και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το 
εν λόγω διάστημα.

Άρθρο 2
1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου 

άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμε-
νη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που 
ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 
1/1/2015 έως 31/12/2016.

2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού 
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι 
τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το 
φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 3
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν 

λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσε-
ων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν 
εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις 
του ν. 4093/2012 (Α’ 222), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται 
με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά 
το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, 
εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο 
εν λόγω συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέ-
λεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα 
εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του 
εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται 
(εν όλω ή εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4
Σε περίπτωση θανάτου προσώπου των κατηγοριών 

προσωπικού του άρθρου 1 που βρισκόταν στην ενέρ-

γεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος 
από 1-1-2015 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που 
του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη 
ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με 
την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων 
κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. 
Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της 
αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος 
ημερομηνίας.

Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζο-

νται σε όσους ανήκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 
1-1-2015 έως 31-12-2016, σε κατηγορίες προσωπικού, 
οι οποίες εξομοιώνονταν ή συνδέονταν μισθολογικά με 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 όμοιες.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας 
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τρόφιμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

     Ι

 Αριθμ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ (3)
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δι-

καστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύρι-

ου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 και 

του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην 
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ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων 
μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτη-
σης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 192).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

7. Την αριθμ. Υ29/ 8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

8. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού 
έτους 2018, συνολικού ύψους πενήντα έξι εκατομμυρίων 
οκτακοσίων χιλιάδων (56.800.000) ευρώ [καθαρή δαπά-
νη μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων κρατήσεων 
τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες 
(34.308.000) ευρώ]. Η δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά 
πιστώσεων από τον Ειδικό Φορέα 23-200 «Γενικές Κρατι-
κές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στον Κωδικό 
Αριθμό Εξόδων 0592 «Έκτακτες παροχές βάσει νόμων 
ή κανονιστικών πράξεων ειδικού μισθολογίου δικαστι-
κών λειτουργών και κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.» των 
Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις 

του άρθρου 14 του ν. 4575/2018 (Α’ 192) για τους Δικαστι-
κούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για όσο χρόνο 
αυτά ήταν εν ενεργεία, κατά το χρονικό διάστημα από 
1-8-2012 έως και 30-06-2014, θα καταβληθεί εφάπαξ 
μέχρι την 27-1-2019. Στις περιπτώσεις που κατά τους 
σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό 
χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό 
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους 
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των 
Υπουργείων Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Η εν λόγω κατάσταση 
αποστέλλεται μέχρι την 21η του Μήνα καταβολής στην 
Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία 
λειτουργοί κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού δια-
στήματος (από 1-8-2012 έως και 30-06-2014), η εκκαθά-
ριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το 

διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία 
υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμ-
βανομένου του χρονικού διαστήματος των τρίμηνων 
αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνε-
ται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, οπότε 
και προσαυξάνεται αναλόγως το ποσό που αφορά το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2
Κρατήσεις

1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου 
άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμε-
νη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που 
ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 
1/8/2012 έως 30/06/2014.

2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού 
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι 
τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ως χρόνος 
κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 
2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 3
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν 

λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων 
ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν 
δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 
4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται με το εφάπαξ 
χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το μέρος που 
αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων 
των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο εν λόγω συμψη-
φισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών 
δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν μετά 
την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του εν λόγω χρη-
ματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω ή 
εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4
Σε περίπτωση θανάτου Δικαστικού Λειτουργού ή Μέ-

λους του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο 
ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως και 
30-06-2014, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την 
παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί 
στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους 
εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες 
διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω κατα-
βολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος 
και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης 
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.

Άρθρο 5
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται 

σε όσους εξομοιώνονται ή συνδέονται μισθολογικά με 
δικαστικούς λειτουργούς ή με μέλη του κύριου προσω-
πικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

ΟΙ Υπουργοί 

Εργασίας, Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Ασφάλισης και  και Ανθρωπίνων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δικαιωμάτων 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ./2/88420/ΔΕΠ (4)
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ια-

τρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δη-

μόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και 

Ειδικευόμενους Ιατρούς. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 και 

του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων 
μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτη-
σης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 192).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

6. Την αριθμ. Υ29/ 8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

7. Την αριθμ. Υ25/ 6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 
2018, συνολικού ύψους 189.180.000,006 [καθαρή δαπά-
νη, μετά τη διενέργεια των προβλεπομένων κρατήσεων, 
εκατό δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες 

(114.300.000) ευρώ]. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί 
μέσω μεταφοράς πιστώσεων από τις Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 
23-200) στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0591 «Έκτακτες 
παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων ειδικού 
μισθολογίου ιατρών» των προϋπολογισμών των Υπουρ-
γείων Υγείας και Εθνικής Άμυνας, μέσω επιχορήγησης 
των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. από τον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΕ 2299, ΕΦ 07-120) 
και μέσω επιχορήγησης των προϋπολογισμών των Νο-
σοκομείων του Ε. Σ. Υ. και των Υ. Π Ε. (κώδικας κατάταξης 
εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ΚΑΕ 
0294 «Έκτακτες παροχές ειδικών μισθολογίων βάσει νό-
μων ή κανονιστικών πράξεων») από τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 2311, ΕΦ 15-210 και ΕΦ 15-
260), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4575/2018 (Α’ 192) για 
τους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημό-
σιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και έμμισθους 
Ειδικευόμενους και Εξειδικευόμενους Ιατρούς και για 
όσο χρόνο αυτοί ήταν στην ενέργεια, κατά το χρονικό 
διάστημα από 13-11-2014 έως και 31-12-2016, θα κατα-
βληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-1-2019. Στις περιπτώσεις που 
κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, 
αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό 
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους 
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
των Ο.Τ.Α., των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των Υ.ΠΕ.. Η 
εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα 
καταβολής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν λειτουργοί 
κατά ένα μόνο μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστή-
ματος (από 13-11-2014 έως και 31-12-2016), η εκκαθά-
ριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για 
το διάστημα αυτό θα γίνει από τον φορέα, στον οποίο 
υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμ-
βανομένου του χρονικού διαστήματος των τριμήνων 
αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβά-
νονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές 
των λειτουργών που είχαν μισθολογικές συνέπειες και 
έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε 
και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το 
εν λόγω διάστημα.

Άρθρο 2
1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου 

άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμε-
νη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που 
ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 
13/11/2014 έως 31/12/2016.

2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού 
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι 
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τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ως χρόνος 
κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 
2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 3
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν 

λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσε-
ων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν 
εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις 
του ν.4093/2012 (Α’ 222), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται 
με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά 
το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, 
εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο 
εν λόγω συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέ-
λεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα 
εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του 
εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται 
(εν όλω ή εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4
Σε περίπτωση θανάτου προσώπου των κατηγοριών 

προσωπικού του άρθρου 1 που βρισκόταν στην ενέρ-
γεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος 
από 13-11-2014 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που 
του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη 
ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με 
την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων 
κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. 
Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού 
εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της 
αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος 
ημερομηνίας.

Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζο-

νται σε όσους ανήκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 
13-11-2014 έως 31-12-2016, σε κατηγορίες προσωπικού, 
οι οποίες εξομοιώνονταν ή συνδέονταν μισθολογικά με 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 όμοιες.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 Αριθμ. οικ. 2/88415/ΔΕΠ (5)
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη 

του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρα-

τικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχή-

στρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της 

Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 και του 

άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνι-
κή νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Απριλίου 2014, 
σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή 
της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-
μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρη-
σης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» 
(L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’192).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’116).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’160).

7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 
2018, συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσί-
ων τριάντα χιλιάδων (2.430.000) ευρώ [καθαρή δαπά-
νη, μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων κρατήσε-
ων, ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες 
(1.470.000) ευρώ]. Η δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφο-
ρά πιστώσεων από τον ειδικό φορέα 23-200 «Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στον 
Κωδικό Αριθμό Εξόδων 0594 «Έκτακτες παροχές βάσει 
νόμων ή κανονιστικών πράξεων λοιπών ειδικών μισθο-
λογίων» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4575/2018 (Α’192), για 
τα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της 
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας 
Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής και για όσο χρόνο αυτά ήταν στην ενέργεια κατά 
το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2016, 
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θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-1-2019. Στις περι-
πτώσεις που κατά τους σχετικούς υπολογισμούς προ-
κύψει, συνολικά, αρνητικό χρηματικό ποσό αυτό δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό 
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους 
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η εν λόγω κατά-
σταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του μήνα καταβολής 
στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.

3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία 
μέλη καλλιτεχνικού προσωπικού κατά ένα μέρος του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-1-2015 έως και 
31-12-2016) η εκκαθάριση και πληρωμή του εν λόγω 
χρηματικού ποσού για το διάστημα αυτό θα γίνει από 
την Υπηρεσία, στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο 
της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού 
διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε περίπτωση 
επιλογής τους).

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβά-
νονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές 
των δικαιούχων που είχαν μισθολογικές συνέπειες και 
έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε 
και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το 
εν λόγω διάστημα.

Άρθρο 2
1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου 

άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμε-
νη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που 
ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 
1/1/2015 έως 31/12/2016.

2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού 
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι 
τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ως χρόνος 
κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 
2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 3
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν 

λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσε-
ων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν 
εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις 
του ν. 4093/2012 (Α’ 222), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται 

με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά 
το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, 
εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο 
εν λόγω συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέ-
λεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα 
εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του 
εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται 
(εν όλω ή εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 4
Σε περίπτωση θανάτου προσώπου των κατηγοριών 

του άρθρου 1 που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκλη-
ρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-1-2015 έως 
31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την 
παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί 
στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στον εκ-
καθαριστή, των προβλεπόμενων κατά τις κείμενες δια-
τάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή 
θα διενεργείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης 
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.

Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζο-

νται σε όσους ανήκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 
1-1-2015 έως 31-12-2016, σε κατηγορίες προσωπικού, 
οι οποίες εξομοιώνονταν ή συνδέονταν μισθολογικά με 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 όμοιες, πλην του καλ-
λιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και των επί θητεία Διευθυντών 
των αναφερομένων στην παρ.1 του άρθρου 1 φορέων.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού
Οικονομικών και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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