
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χο-
ρήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαι-
τέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των 
πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή 
και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων 
που εκτελεί ειδική αποστολή.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7/24.02.2023 απόφασης 
του Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρα-
τικής Αρωγής «Σύσταση και συγκρότηση Υπο-
επιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των 
περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές 
καταστροφές» (Β’ 1078).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.841/26674/Σ.4145 (1)
Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χο-

ρήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδι-

αιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα 

των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε απο-

στολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνά-

μεων που εκτελεί ειδική αποστολή.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2292/1995 «Οργά-

νωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Δι-
οίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 35).

β. Της παρ. Β’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν.  4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018- 
2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 76 του ν. 5018/2023 (Α’ 25).

γ. Της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος, Οργάνωση, Λειτουργία και Διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το τρέχον 
έτος, καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του 
εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ.(2022-2025), η οποία εκτιμάται 
στο ποσό των 25.000.000€. Το κόστος θα βαρύνει τον 
ΑΛΕ 2120114010 και θα καλυφθεί κατόπιν ισόποσης ενί-
σχυσης του εκάστοτε Π/Υ των Γενικών Επιτελείων των 
τριών (3) Κλάδων (ΓΕΣ: ΕΦ 1.011. 202. 0000000, ΓΕΝ: ΕΦ 
1.011. 203. 0000000, ΓΕΑ: ΕΦ 1.011.204 0000000), με 
ισόποση μεταβολή των ανωτάτων δεσμευτικών ορίων 
πιστώσεων αυτών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγη-

σης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθή-
κων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων 
που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή εντός 
και εκτός Περιοχής Ευθύνης Α/ΓΕΕΘΑ

1. Το επίδομα ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας προσαυ-
ξάνεται για το κάτωθι προσωπικό:

α. Τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων που ευρίσκο-
νται σε αποστολή καθώς και το προσωπικό που αποσπά-
ται σε αυτά, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής τους.

β. Των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική απο-
στολή.

2. Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της 
υποπαρ. 1α λογίζεται ως κατ’ αποκοπή χορήγηση απο-
ζημίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της αποστολής, όπως 
παρακάτω:

α. Είκοσι (20) ευρώ όταν ευρίσκονται σε αποστολή 
εντός Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) Α/ΓΕΕΘΑ.
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β. Εξήντα (60) ευρώ, όταν ευρίσκονται σε αποστολή 
εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ.

3. Η προσαύξηση που χορηγείται στο προσωπικό της 
υποπαρ. 1β λογίζεται ως κατ’ αποκοπή χορήγηση αποζη-
μίωσης για κάθε μέρα εκτέλεσης της ειδικής αποστολής, 
όπως παρακάτω:

α. Εξήντα (60) ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής 
εντός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ. 

β. Εκατό (100) ευρώ για εκτέλεση ειδικής αποστολής 
εκτός ΠΕ Α/ΓΕΕΘΑ, ανεξάρτητα εάν παρέχεται κατάλυμα 
στην ξηρά.

4. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, μετά 
από εισήγηση των Ανώτατων Συμβουλίων των οικείων 
Κλάδων, καθορίζει τις αποστολές - ειδικές αποστολές 
της παρ. 1 για τη εφαρμογή της παρούσης, καθώς και 
το ετήσιο όριο ημερών αποζημίωσης ανά κατηγορία 
δικαιούχων, ώστε η ετήσια δαπάνη να μην υπερβαίνει 
τα 25.000.000 ευρώ ετησίως.

5. Η ανωτέρω προσαύξηση δεν καταβάλλεται στο 
προσωπικό που μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας 
ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον 
στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει ημερήσια αποζημίωση 
εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανου-
αρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών  Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 8 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7/24.02.2023 απόφα-

σης του Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτρο-

πής Κρατικής Αρωγής «Σύσταση και συγκρότη-

ση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη 

των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσι-

κές καταστροφές» (Β’ 1078).

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 3/2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 

«Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπ’ αρ. 38/2021 (Α’ 184), υπ’ αρ. 4/2022 (Α’ 26) 

και υπ’ αρ. 27/2022 (Α’ 176) όμοιες και ιδίως τα άρθρα 
5Α, 7 και 8, 

2. τα άρθρα 8 και 9 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

3. τα άρθρα 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

4. το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

5. τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

6. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

7. τα πρακτικά της από 03.03.2023 συνεδρίασης της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 
13 του ν. 4797/2021,

8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρ. 7/24.02.2023 απόφαση του Προέδρου της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής «Σύσταση και 
συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστή-
ριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές 
καταστροφές» (Β’ 1078), τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στο-

χευμένη υποστήριξη των περιοχών ΟΤΑ που πλήττονται 
από φυσικές καταστροφές».

2. Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α. Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των αιτημάτων 
και αναγκών χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και των 
νομικών προσώπων αυτών, για έργα αποκατάστασης 
φυσικών καταστροφών, η υποστήριξη σε ζητήματα εξεύ-
ρεσης κατάλληλων εργαλείων για τη χρηματοδότηση και 
η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στην Κυβερνη-
τική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και 
Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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