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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης
Υφυπουργών  Εθνικής  Άμυνας  και  Οικονομικών  «Βοήθημα  Οικογενειακής  ή
Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και  μερισματούχων του
Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74)

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ
       ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του  άρθρου  64  του  ν.1329/83  «Κύρωση  ως  Κώδικα  του
Σχεδίου  Νόμου:  ‘’Εφαρμογή  της  συνταγματικής  αρχής της  ισότητας  ανδρών και
γυναικών  στον  Αστικό  Κώδικα,  τον  Εισαγωγικό  του  Νόμο,  την  Εμπορική
Νομοθεσία  και  τον  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας,  καθώς  και  μερικός
εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό
Δίκαιο’’» (Α΄ 25).

β) Του  άρθρου  1  του  α.ν.  559/1937  «Περί  τροποποιήσεως  και
συμπληρώσεως  διατάξεων  τινών  της  νομοθεσίας  ‘’περί  Μετοχικού  Ταμείου
Στρατού’’» (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του  άρθρου  1  του  ν.1106/80  «Περί  τροποποιήσεως  και
συμπληρώσεως διατάξεων της ‘’περί  Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και
Αεροπορίας νομοθεσίας’’» (Α’ 301).

δ) Της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του
άρθρου  77  του  ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και  άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).

ε) 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 της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98 ).

στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
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ζ) Της  υπ΄  αριθμ.  Υ5/27-01-2015  απόφασης  Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).

η) Της  υπ΄  αριθμ.  Υ29/8-10-2015  απόφασης  Πρωθυπουργού
«Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον  Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών  Γεώργιο
Χουλιαράκη» (Β΄ 2168). 

2. Το υπ’ αριθμ. 31/1/2-12-2016 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

3. Την υπ΄ αριθ. 10Α/2017 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Το γεγονός ότι  από τις διατάξεις  της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη,  η  οποία  θα  καλυφθεί  από  έσοδα  του  ΜΤΣ,  χωρίς  την  δημιουργία
ληξιπρόθεσμων  οφειλών,  και  συνεπώς  δεν  επιβαρύνεται  ο  κρατικός
προϋπολογισμός.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984(ΦΕΚ Β΄ 74)
ΚΥΑ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο Μόνο 

Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας
για το έτος 2017

Στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο 4α προστίθεται νέα παράγραφος 4β, ως εξής:

«Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2017 έως 31-12-
2017 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, το ύψος αυτού δεν δύναται
να είναι μικρότερο του ποσού εκείνου που προκύπτει βάσει της τιμής  μεριδίου του
μερίσματος του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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