Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 1
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής
Λιμενικού Σώματος».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 27 του ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών
Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 99). β) Των άρθρων 1 και 3 του ν. 2822/1954 «Περί αυθεντικής
ερμηνείας του άρθρου 27 του ν. 2066/1952 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών
Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων», κυρώσεως του Β. Διατάγματος της 22/23 Αυγούστου 1952 «περί
ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» κ.λπ.» (Α΄ 78). γ)
Της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). δ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του π.δ. 231/1986 «Περιορισμός
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 97). ε) Του
άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160). στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Το υπ’ αριθμ. 07/2013 (Θ. 6ο) πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος
(ΤΑΛΣ).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Το υπ’ αριθμ. 261/2013 αναβλητικό πρακτικό και την αριθμ. 359/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Ναυτιλίας και Αιγαίου,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμενες διατάξεις

1.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του β.δ. 160/1970 «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)» (Α΄
44), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

2.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3.

Η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του β.δ. 160/1970, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 459/1988 (Α΄
210), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

4.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του β.δ. 160/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

5.

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του β.δ. 160/1970, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 26/1998 (Α΄ 29) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ.
194/2004 (Α΄172), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: Ως τελευταίος μήνας πριν από την
αποχώρηση των ασφαλισμένων από την Υπηρεσία, για όσους εξέρχονται από τις τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ,
δύναται, κατόπιν αίτησής τους, να λογίζεται αθροιστικά ο μήνας Ιούλιος 2012 πολλαπλασιαζόμενος επί
το χρονικό διάστημα από την έναρξη της μετοχικής τους σχέσης μέχρι την 31η Ιουλίου 2012 και ο
τελευταίος μήνας πριν από την αποχώρησή τους πολλαπλασιαζόμενος επί το υπολειπόμενο χρονικό
διάστημα από την 1η Αυγούστου 2012 μέχρι την ημερομηνία εξόδου τους.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
με εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, η ισχύς της οποίας οποία
αρχίζει από την 1.1.2014. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
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