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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ανωτάτου
ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

2

Τροποποίηση της Φ. 400/25/313657/Σ. 4770/
12-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 3360) «Συγκρότηση
της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

3

Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 70125/4-12-2018
(1)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ανωτάτου
ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(ΦΕΚ Α΄ 94),
β) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87),όπως ισχύει,
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γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 25 παρ. 19 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΦΕΚ Α΄ 244).
2. Την αριθμ. 38454/30-11-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου» (ΦΕΚ Β΄ 3969).
3. Το αριθμ. οικ.56667/24-9-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί τροποποίησης της
απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
3. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ Β΄ 2168).
4. Την ανάγκη μετακίνησης έκτος έδρας, των υπαλλήλων κλάδου TE Πληροφορικής, οι οποίοι δύνανται να
μετακινούνται εκτός έδρας για ζητήματα και ανάγκες τα
οποία σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη και παροχή
βοήθειας σε θέματα δικτύων, τηλεφωνικών συνδέσεων
και λοιπών συναφών θεμάτων, για όλες τις οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι
οποίες είναι κατανεμημένες σε όλο το εύρος του Αιγαίου
Πελάγους (παράμετρος της νησιωτικότητας), καθώς και
για την έδρα αυτής (Πειραιάς), στην οποία δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος κλάδου ΔΕ Προσωπικού ή ΠΕ ή
TE Πληροφορικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος ύψους
τριακοσίων εβδομήντα (370,00) ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071 του φορέα 995-07 και θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον
ετήσιο προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου. Για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη, ήτοι το
2019, 2020, 2021 και 2022 το ύψος της προκαλούμενης
δαπάνης θα διαμορφωθεί κατ’ έτος στο ποσό των χιλίων
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τετρακοσίων ογδόντα (1.480,00) ευρώ. Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των επόμενων
ετών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 38454/30-11-2016 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου κατά
το μέρος που αφορά στην παρ. 1δ με την προσθήκη του
κλάδου TE Πληροφορικής ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

TE

Έως 30

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω αριθμ. 38454/
30-11-2016 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ. 400/36/331116/Σ. 8156
(2)
Τροποποίηση της Φ. 400/25/313657/Σ. 4770/
12-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 3360) «Συγκρότηση
της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 παρ. 24 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση
και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 35), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 71 παρ. 47
του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των
Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα
ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα
κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β΄ 1139), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Την Υ5/27-01-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β΄ 204).
4. Την Υ68/17-09-2018 απόφαση Πρωθυπουργού,
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ Β΄ 4085).
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.900/42/216679/Σ.6679/03-09-2018
έγγραφο του ΓΕΝ/Β3.
6. Την αριθμ. 387/2018 εισήγηση του προϊσταμένου των
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση στ (6) της παρ. 1 του άρθρου 1 της
αριθμ. Φ. 400/25/313657/Σ. 4770/12-07-2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
(ΦΕΚ Β΄ 3360), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. (6) Αντιπλοίαρχο (Μ) Σ. Σπήλιο ΠΝ (AM: Μ-981)
του ΓΕΝ/Β3/VΙ ως μέλη και εισηγητές επί προσφυγών
στελεχών που ανήκουν στον οικείο Κλάδο ή Κοινό Σώμα
των ΕΔ».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
Ι

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.60329/1907
(3)
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 8 της υποπ. ΙΑ6 της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, που προστέθηκε με την παρ. 7
του άρθρου 34 του ν. 4111/2013, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 57 του ν. 4144/2013.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85).
3. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/
2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών
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και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ Α΄ 103).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 29).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
8. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
9. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).
10. Την αριθμ. 807/49/01-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
11. Την αριθμ. οικ. 59935/5075/15-11-2018 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-

65531

κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
12. Την ανάγκη καθορισμού της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ως ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης την 19η Δεκεμβρίου 2018 για τους
συνταξιούχους που προέρχονται από τους Φορείς ΟΑΕΕ
και ΟΓΑ και την 21η Δεκεμβρίου 2018 για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τους λοιπούς Φορείς και
το Δημόσιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02055461112180004*

