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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.951.1/81/696182/Σ. 4197
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2412/Φ.951/360/431347/17−1−
1984 (ΦΕΚ Β΄ 74) κοινή υπουργική απόφαση όπως
τροποιήθηκε και ισχύει»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 1 του Ν.1106/80 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων της περί Μετοχικών Ταμείων
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας νομοθεσίας» (ΦΕΚ
Α΄ 301).
(2) Του άρθρου 64 του Ν. 1329/83 «Αποκατάσταση του
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενι−
κού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και
ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών
που είναι στην ενέργεια» (ΦΕΚ Α΄ 25).
(3) Του άρθρου 25 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και
λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 35).
(4) Του άρθρου 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 363/1997 «Διατήρηση
εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ»
(ΦΕΚ Α΄ 241).
(5) Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 Απόφαση για τον καθορι−
σμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο−
μικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄ 2105).

(6) Του άρθρου 90 του κώδικα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98).
β. Την αριθμ. 250298/6 Ιουλ 2012 Κοινή Απόφαση των
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας
Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη (ΦΕΚ
Β' 2130)».
γ. Το υπ' αριθμ. 2/3/29−1−2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
δ. Το άρθρο 1 του Α.Ν 559/1937, όπως ισχύει σήμερα,
βάσει του οποίοι κατανέμει ως μέρισμα στους μερισμα−
τούχους τα καθαρά έσοδά του, τα οποίο προκύπτουν
μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών του, μία
εκ των οποίαν είναι και η καταβολή ΒΟΕΑ στους δι−
καιούχους.
ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής προκαλείται
επιπλέον δαπάνη που εκτιμάται σε 6,5 εκ € για τους δι−
καιούχους που έχουν υποβάλλει αίτηση από 1−9−2010 και
θα καλυφθεί από έσοδα του ΜΤΣ/ειδικού λογαριασμού
ΒΟΕΑ χωρίς τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών,
αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 2412/
Φ951/360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ 74/Β΄) κοινής υπουργικής
απόφασης ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 της υπ' αριθμ. Φ. 951.1/120/875101/Σ.5291/
17−8−2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1357), προστίθεται συμπληρωμα−
τικά η ακόλουθη διάταξη η οποία προσδιορίζει ελάχιστο
ύψος Βοηθήματος και έχει ως εξής:
«Ειδικά για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν υπο−
βάλλει αίτηση από 1−9−2010 έως την 31−12−2012 και δεν
τους έχει καταβληθεί το εν λόγω Βοήθημα, τότε το
ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερο του ποσού
εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής μεριδίου του
μερίσματος του έτους 2011.»
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 2412/Φ.951/
360/431347/17−1−1984 (ΦΕΚ 74 Β΄) κοινή υπουργική από−
φαση όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει

