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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 221

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

3 Νοεμβρίου 2008
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 247/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
161. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.211/2005 «Τοπο−
θετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινή−
σεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών»
(Α΄− 254). ...............................................................................................
162. Συμμετοχή του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου.................................................................................................
163. Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής
Υπεραγίας Θεοτόκου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Σκριπερού, του Δήμου Παλαιοκαστριτών, του Νο−
μού Κερκύρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύ−
ρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων. .............................
164. Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής
Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, στον οικισμό Ανα−
κασιάς, του Δήμου Ιωλκού, του Νομού Μαγνη−
σίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και
Αλμυρού. .............................................................................................
165. Tροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του
Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών .............
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 161
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.211/2005 «Τοποθετήσεις,
μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνορια−
κών φυλάκων και ειδικών φρουρών» (Α΄− 254).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003
«΄Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και
άλλες διατάξεις» (Α΄− 23).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (Α΄− 98).

΄Αρθρο 1
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του π.δ. 211/2005
(Α΄− 254) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ειδικοί φρουροί υποβάλλουν τη δήλωση του τόπου
συμφερόντων τους εντός 30 ημερών από την παρου−
σίασή τους στα κέντρα εκπαιδεύσεων, ενώ η προσμέ−
τρηση των μορίων που δικαιούνται υπολογίζεται από
την ημερομηνία παρουσιάσεώς τους στις Υπηρεσίες
που τοποθετήθηκαν».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ως άνω π.δ. αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Οι ειδικοί φρουροί τοποθετούνται με διαταγή του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Αστυνομικά
Τμήματα, Υπηρεσίες Μεταγωγών Δικαστηρίων και Τμή−
ματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, εκτός της περιοχής
μετάθεσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων
τους, με εξαίρεση τις περιοχές της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με την ίδια δια−
δικασία και τους αυτούς περιορισμούς τοποθετούνται
και σε άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες αποκλειστικά για
την εκτέλεση καθηκόντων φρουράς καταστήματος και
κρατητηρίων ή στόχων και για τη φρούρηση και τις
μεταγωγές κρατουμένων. Οι τοποθετήσεις γίνονται με
τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων».
3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του ως άνω άρθρου
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί αμέσως την από−
φαση αυτή στους ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι δηλώ−
νουν υποχρεωτικά με αίτησή τους όλες τις Υπηρεσίες
που αναφέρονται σε αυτή κατά σειρά προτίμησής τους,
με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».
4. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ως άνω π.δ. αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, από μια πε−
ριοχή μετάθεσης σε άλλη, έχουν οι ειδικοί φρουροί που
συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην ίδια περιοχή
μετάθεσης, κατά το έτος έκδοσης της προκήρυξης των
θέσεων».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
΄Αρθρο 2
Μεταβατική διάταξη

Οι ειδικοί φρουροί, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσί−
ας, που δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης κατά το έτος
2008 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για
τις οργανικές θέσεις που προκηρύχθηκαν κατά το αυτό
έτος, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
του παρόντος διατάγματος. Οι προαναφερόμενοι, με
βάση τoν αριθμό των μορίων, συμπληρώνουν τις θέσεις
των πινάκων των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2008
τιθέμενοι μετά από τους συναδέλφους τους που είχαν
υποβάλλει αίτηση μετάθεσης για τις ίδιες θέσεις αλλά
δεν μετατέθηκαν.
΄Αρθρο 3
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

0511 του Ειδικού φορέα 19−620 και για την οποία έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση.
4. Την υπ’ αριθμ. Δ16/2008 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Παι−
δαγωγικού Ινστιτούτου, για τη διενέργεια κατασταλτι−
κού ελέγχου επί των διαχειριστικών ετών 1994 έως και
2005 του Ειδικού Λογαριασμού βαρύνει εξ ολοκλήρου
τον προϋπολογισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2. Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται
στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00). Ο
χρόνος ελέγχου των παραπάνω χρήσεων δεν δύναται
να υπερβεί τους έξι μήνες.
Άρθρο 2
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 162
Συμμετοχή του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στις δα−
πάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 89 του π.δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιή−
σεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον «Οργανισμός
του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α΄ 189)».
β) Του άρθρου 24 παραγρ. 3 περ. ε΄ του ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137/
26.7.1985).
γ) Των άρθρων 23 έως 27 του ν. 1566/1985 «Δομή και
λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167/30.9.1985).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 5086/29.6.2007 (ΦΕΚ 1212/2007 τ.Β΄)
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δικαιο−
σύνης «Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο επί των διαχειρίσεων του Ειδικού Λογαρια−
σμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου των ετών 1994 έως
και 2005».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού ύψους 15.000 Ευρώ περίπου για
το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
(3)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 163
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Υπερα−
γίας Θεοτόκου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκριπερού,
του Δήμου Παλαιοκαστριτών, του Νομού Κερκύρας,
της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Δια−
ποντίων Νήσων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977
«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος» (Α΄ 146).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 57/17.10.2007 σύμφωνη γνώμη του
Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Κερ−
κύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων.
4. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος, που δόθηκε στην ΚΓ/25.6.2008
Συνεδρία της 151ης Συνοδικής Περιόδου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια−
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
7. Την 208/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ιδρύεται η Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Υπεραγίας
Θεοτόκου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σκριπερού, του
Δήμου Παλαιοκαστριτών, του Νομού Κερκύρας, της Ιε−
ράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων
Νήσων.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια−
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
7. Την 209/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ιδρύεται η Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αγίου Ιγνα−
τίου του Θεοφόρου, στον οικισμό Ανακασιάς, του Δήμου
Ιωλκού, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως
Δημητριάδος και Αλμυρού.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
Προεδρικού Διατάγματος.

Άρθρο 2

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
Προεδρικού Διατάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(5)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 165
Tροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Τα−
μείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(4)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 164
Ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου
Ιγνατίου του Θεοφόρου, στον οικισμό Ανακασιάς, του
Δήμου Ιωλκού, του Νομού Μαγνησίας, της Ιεράς Μη−
τροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977
«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της
Ελλάδος» (Α΄ 146).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 186/1.12.2007 σύμφωνη γνώμη του
Επιχωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Δη−
μητριάδος και Αλμυρού.
4. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος, που δόθηκε στην ΚΓ΄/25.6.2008
Συνεδρία της 151ης Συνοδικής Περιόδου.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ 251/28.9.2007 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1944).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 2042/1992
(Α.75) «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 71
του ν. 2084/1992 (Α.165) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του
«Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α.98) και
του π.δ/τος 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών». (ΦΕΚ Α.232).
4. Τη γνώμη του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμε−
λητών όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 11/2/26.4.2007
(θέμα 2ο) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Την από 23.1.2007 αναλογιστική μελέτη του Ταμείου
Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών που εκπονήθηκε από
την Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ.
6. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης,
που διατυπώθηκε κατά την 9η Συνεδρίαση του Α. Κλι−
μακίου στις 12.7.2007.
7. Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ούτε και του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας
Δικαστικών Επιμελητών.
8. Την Δ205/2008 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από
πρόταση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 1

Το άρθρο 8 του α.ν. 2682/1940 (Α 411) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 286/1995 (ΦΕΚ
160/Α/7.8.1995), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου προ της λήψεως του εφάπαξ βοηθήματος,
το τελευταίο χορηγείται κατά το ήμισυ στον επιζώντα
σύζυγο (χήρο ή χήρα) και κατά το ήμισυ στα ανήλικα
τέκνα (μεταξύ των οποίων κατανέμεται σε ίσες μερίδες),
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
από τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Αν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που δικαιούται σύντα−
ξης (σύζυγος ή τέκνο), το εφάπαξ βοήθημα χορηγεί−
ται εξ ολοκλήρου σε αυτό. Το βοήθημα χορηγείται εξ
ολοκλήρου και όταν το πρόσωπο αυτό δεν δικαιούται
σύνταξης».
2. Εάν δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύντα−
ξης εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφά−
παξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο (χήρο
ή χήρα) και στα τέκνα αυτού, κατά το ποσοστό του

κληρονομικού δικαιώματος ενός εκάστου, όπως τούτο
ορίζεται και στο άρθρο 16 του ν. 2556/1997 (Α.270).
3. Ασφαλισμένοι που έχουν λάβει εφάπαξ και αναδι−
ορίζονται, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος μόνο για το
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του αναδιορι−
σμού τους και μέχρι την νέα έξοδο από την υπηρεσία.
Άρθρο 2
Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από 1.1.2007.
Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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