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ΣΕΤΦΟ ΔΕΤΣΕΡΟ

Αρ. Φφλλου 5435

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΥΑΕΙ
1
Καταβολι εφάπαξ χρθματικοφ ποςοφ ςτα
ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ και του
Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
2
Καταβολι εφάπαξ χρθματικοφ ποςοφ ςτα μζλθ
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιςτθμίων και των ΤΕΙ
και ςε λοιπό προςωπικό.

Καταβολή εφάπαξ χρηματικοφ ποςοφ
ςτουσ Δικαςτικοφσ Λειτουργοφσ και τα μέλη
του Κφριου Προςωπικοφ του Νομικοφ
υμβουλίου του Κράτουσ.
3

4
Καταβολι εφάπαξ χρθματικοφ ποςοφ ςτουσ Ιατροφσ του Ε.Σ.Υ., Ιατροφσ και Οδοντιάτρουσ Δθμόςιασ Υγείασ Ε.Σ.Υ., Επικουρικοφσ Ιατροφσ και
Ειδικευόμενουσ Ιατροφσ.
5
Καταβολι εφάπαξ χρθματικοφ ποςοφ ςτα μζλθ
του μόνιμου καλλιτεχνικοφ προςωπικοφ τθσ Κρατικισ
Ορχιςτρασ Ακθνϊν, τθσ Κρατικισ Ορχιςτρασ
Θεςςαλονίκθσ και τθσ Ορχιςτρασ τθσ Εκνικισ
Λυρικισ Σκθνισ.

ΑΠΟΥΑΕΙ
Αρικμ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ
(3)
Κασαβολή ευάπαξ φπημασικού ποςού ςσοτρ Δικαςσικούρ Λεισοτπγούρ και σα μέλη σοτ Κύπιοτ Πποςωπικού σοτ Νομικού τμβοτλίοτ σοτ
Κπάσοτρ.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 14 και
του άρκρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν
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ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ
Απριλίου 2014, ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ
για τθν προαγωγι τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων
μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, με τθ βελτίωςθ τθσ απόκτθςθσ και τθσ διατιρθςθσ δικαιωμάτων ςυμπλθρωματικισ
ςυνταξιοδότθςθσ» (L 128/1 τθσ 30.4.2014) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 192).
2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπωσ ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα νομοκεςίασ
για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, όπωσ κωδικοποιικθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).
4. Το π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν» (Α’ 116).
5. Το π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 210).
6. Το π.δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 160).
7. Τθν αρικμ. Υ29/ 8-10-2015 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι
Υπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο Χουλιαράκθ» (Β’ 2168).
8. Το γεγονόσ ότι, από τθν απόφαςθ αυτι προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
ζτουσ 2018, ςυνολικοφ φψουσ πενιντα ζξι εκατομμυρίων
οκτακοςίων χιλιάδων (56.800.000) ευρϊ *κακαρι δαπάνθ μετά τθ διενζργεια των προβλεπόμενων κρατιςεων
τριάντα τζςςερα εκατομμφρια τριακόςιεσ οκτϊ χιλιάδεσ
(34.308.000) ευρϊ+. Η δαπάνθ κα καλυφκεί με μεταφορά
πιςτϊςεων από τον Ειδικό Φορζα 23-200 «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» του Υπουργείου Οικονομικϊν ςτον Κωδικό
Αρικμό Εξόδων 0592 «Ζκτακτεσ παροχζσ βάςει νόμων
ι κανονιςτικϊν πράξεων ειδικοφ μιςκολογίου δικαςτικϊν λειτουργϊν και κφριου προςωπικοφ του Ν.Σ.Κ.» των
Υπουργείων Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφαςίηουμε:
Άρκρο 1
1. Το χρθματικό ποςό που απορρζει από τισ διατάξεισ
του άρκρου 14 του ν. 4575/2018 (Α’192) για τουσ Δικαςτικοφσ Λειτουργοφσ και τα μζλθ του Κφριου Προςωπικοφ
του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ και για όςο χρόνο
αυτά ιταν εν ενεργεία, κατά το χρονικό διάςτθμα από
1-8-2012 ζωσ και 30-06-2014, κα καταβλθκεί εφάπαξ
μζχρι τθν 27-1-2019. Στισ περιπτϊςεισ που κατά τουσ
ςχετικοφσ υπολογιςμοφσ προκφψει, ςυνολικά, αρνθτικό
χρθματικό ποςό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψθ.
2. Η καταβολι του ανωτζρω ποςοφ κα γίνει με ξεχωριςτι μιςκοδοτικι κατάςταςθ, όπου το εν λόγω ποςό
κα εμφανίηεται ςυνολικά για κάκε δικαιοφχο, από τουσ
οικείουσ εκκακαριςτζσ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν των
Υπουργείων Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν. Η εν λόγω κατάςταςθ
αποςτζλλεται μζχρι τθν 21θ του Μινα καταβολισ ςτθν
Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ κατά τα ιςχφοντα.
3. Στισ περιπτϊςεισ που δικαιοφχοι ιταν εν ενεργεία
λειτουργοί κατά ζνα μζροσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ (από 1-8-2012 ζωσ και 30-06-2014), θ εκκακάριςθ και πλθρωμι του εν λόγω χρθματικοφ ποςοφ για το

Τεφχοσ Β’ 5435/04.12.2018

διάςτθμα αυτό κα γίνει από τθν Υπθρεςία, ςτθν οποία
υπθρζτθςαν κατά το χρόνο τθσ ενζργειασ (ςυμπεριλαμβανομζνου του χρονικοφ διαςτιματοσ των τρίμθνων
αποδοχϊν, ςε περίπτωςθ επιλογισ τουσ).
4. Για τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ παρ. 1 λαμβάνεται υπόψθ ενδεχόμενεσ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, οπότε
και προςαυξάνεται αναλόγωσ το ποςό που αφορά το
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.
Άρκρο 2
Κρατιςεισ
1. Το εφάπαξ χρθματικό ποςό του προθγοφμενου
άρκρου υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία αςφαλιςτικζσ και λοιπζσ κρατιςεισ που
ίςχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα από
1/8/2012 ζωσ 30/06/2014.
2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρθματικοφ ποςοφ
διενεργείται παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι είκοςι
τοισ εκατό (20%), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.
4 του άρκρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ωσ χρόνοσ
κτιςθσ του ωσ άνω ποςοφ κεωρείται το φορολογικό ζτοσ
2018, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου
8 του ν. 4172/2013.
Άρκρο 3
Σε περίπτωςθ που τα πρόςωπα του άρκρου 1 ζχουν
λάβει ςε εκτζλεςθ τελεςίδικων δικαςτικϊν αποφάςεων
ποςά που αντιςτοιχοφν ςε αυτά που κα λάμβαναν εάν
δεν είχαν μεςολαβιςει οι μιςκολογικζσ διατάξεισ του ν.
4093/2012 (Α’222) και του άρκρου 181 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), τα ποςά αυτά ςυμψθφίηονται με το εφάπαξ
χρθματικό ποςό του ίδιου άρκρου, κατά το μζροσ που
αναφζρονται ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα, εξαιρουμζνων
των ςχετικϊν επιδικαςκζντων τόκων. Ο εν λόγω ςυμψθφιςμόσ κα λάβει χϊρα και κατά τθν εκτζλεςθ ςχετικϊν
δικαςτικϊν αποφάςεων που τυχόν κα εκδοκοφν μετά
τθν θμερομθνία εφάπαξ καταβολισ του εν λόγω χρθματικοφ ποςοφ, εφόςον αυτζσ αναφζρονται (εν όλω ι
εν μζρει) ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα.
Άρκρο 4
Σε περίπτωςθ κανάτου Δικαςτικοφ Λειτουργοφ ι Μζλουσ του Κφριου Προςωπικοφ του Νομικοφ Συμβουλίου
του Κράτουσ, που βριςκόταν ςτθν ενζργεια για ολόκλθρο
ι μζροσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 1-8-2012 ζωσ και
30-06-2014, το χρθματικό ποςό που του αναλογεί με τθν
παροφςα ρφκμιςθ, ενόςω ιταν ςτθ ηωι, κα καταβλθκεί
ςτουσ νόμιμουσ κλθρονόμουσ με τθν υποβολι ςτουσ
εκκακαριςτζσ, των προβλεπομζνων κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων. Η εν λόγω καταβολι διενεργείται με ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ
και δφναται να λάβει χϊρα και πζραν τθσ αναφερόμενθσ
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 1 του παρόντοσ θμερομθνίασ.
Άρκρο 5
Οι διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν εφαρμόηονται
ςε όςουσ εξομοιϊνονται ι ςυνδζονται μιςκολογικά με
δικαςτικοφσ λειτουργοφσ ι με μζλθ του κφριου προςωπικοφ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ.
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Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Ακινα, 4 Δεκεμβρίου 2018
ΟΙ Υπουργοί
Εργαςίασ, Κοινωνικισ

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ Αςφάλιςθσ και
Δικαιωμάτων

ΕΤΣΤΧΙΑ ΑΧΣΙΟΓΛΟΤ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ

Οικονομικϊν

Αναπλθρωτισ Υπουργόσ
Οικονομικϊν

και Ανκρωπίνων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
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