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        Ωρ  πίνακαρ αποδεκηών 

 

 

  ΘΔΜΑ : Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 123 ηος ν.5003/2022 
«Δημοηική Αζηςνομία, Φοπείρ Λαϊκών Αγοπών, απλούζηεςζη διαδικαζιών μεηαξύ 
Ο.Τ.Α. και Αποκενηπωμένων Διοικήζεων, πςθμίζειρ εξομάλςνζηρ ηηρ εκλογικήρ 
διαδικαζίαρ καηοίκων εξωηεπικού και λοιπέρ πςθμίζειρ» (Α΄ 230) 

 
      

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 123 ηνπ λ.5003/2022 «Δεκνηηθή Αζηπλνκία, Φνξείο 
Λατθψλ Αγνξψλ, απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ κεηαμχ Ο.Σ.Α. θαη Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ, ξπζκίζεηο 
εμνκάιπλζεο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α΄ 230), 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβείηε ζηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. Εηδηθφηεξα: 

 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 νξίδεηαη φηη ζην ζχλνιν ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Ειιεληθήο Αθηνθπιαθήο ρνξεγείηαη θαηά ην κήλα 
Δεθέκβξην 2022 έκηακηη οικονομική ενίζσςζη, χςνπο εμαθνζίσλ (600,00) επξψ. ηνπο δηθαηνχρνπο 
ηεο ελ ιφγσ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη καζεηέο ησλ παξαγσγηθψλ ρνιψλ ηεο 
Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Ειιεληθήο Αθηνθπιαθήο. 

 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 νξίδεηαη φηη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξ. 1 ρνξεγείηαη ζην αθέξαην, 

εθφζνλ ν δηθαηνχρνο κηζζνδνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή ην Ληκεληθφ ψκα – 
Ειιεληθή Αθηνθπιαθή, αληίζηνηρα, νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2022 κέρξη 
θαη ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2022, θαη θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ κελφο Δεθεκβξίνπ 2022. ηηο πεξηπηψζεηο, 
θαηά ηηο νπνίεο έσει καηαβληθεί μιζθόρ (ηαθηηθέο απνδνρέο) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ ην 
σο άλσ νξηδφκελν, θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηκήκα ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αλάινγν 
πξνο απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ. Επίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
δηθαηνχρνη ήηαλ ελ ελεξγεία ζηειέρε θαηά έλα κέξνο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ηνπο είρε 
θαηαβιεζεί κηζζφο δηθαηνχληαη ην αλάινγν ηκήκα ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ε θαηαβνιή ηνπ 
νπνίνπ  ζα γίλεη απφ ηελ Τπεξεζία ζηελ νπνία ππεξέηεζαλ θαηά ην ρξφλν ηεο ελέξγεηαο. 

 
Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη φηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.2690/1999 (Α΄ 45), εθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο σο άλσ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 
ζηνπο δηθαηνχρνπο εληφο ηνπ κελφο Δεθεκβξίνπ 2022, ε ελ ιφγσ θαηαβνιή δχλαηαη, θαη’ εμαίξεζε, λα 
ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ 2023. 

 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 νξίδεηαη φηη ε σο άλσ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πεπικόπηεηαι αλάινγα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ. 1 πξνζσπηθφ (θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1ε.1.2022 
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έσο 30ε.11.2022) επξίζθεηαη ζε απφζπαζε ζην εμσηεξηθφ ή γηα ιφγνπο πεηζαξρίαο εθηίεη πνηλή αξγίαο 
ή ηειεί ζε αλαζηνιή άζθεζεο θαζεθφλησλ ή ηειεί ζε θαηάζηαζε δηαζεζηκφηεηαο.  

 
Επίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζην ζηέιερνο πνπ απνπζηάδεη κε αλαξξσηηθή άδεηα θαζ’ φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1ε.1.2022 έσο θαη 30ε.11.2022, δχλαηαη λα ηνπ θαηαβιεζεί ζην αθέξαην ε έθηαθηε 
νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ άδεηα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα 
πγεηνλνκηθή επηηξνπή θαη ην ελ ιφγσ ζηέιερνο έρεη κηζζνδνηεζεί γηα νιφθιεξν ην ελ ιφγσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Επίζεο, ε ελ ιφγσ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ρνξεγείηαη θαη ζηα ζηειέρε πνπ απνπζίαδαλ θαηά ην 
αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα κε θάζε είδνπο ζεζκνζεηεκέλεο άδεηεο κε απνδνρέο. 

 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 νξίδεηαη φηη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξ. 1, δελ πξνζκεηξάηαη ζην 

αλψηαην φξην απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ.4472/2017 (Α’ 74), είλαη αλεθρψξεηε θαη αθαηάζρεηε, 
ζηα ρέξηα ηνπ Δεκνζίνπ ή ηξίησλ, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο, δελ δεζκεχεηαη θαη 
δελ ζπκςεθίδεηαη κε βεβαησκέλα ρξέε πξνο ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θαη ην Δεκφζην ελ γέλεη, ηνπο 
δήκνπο, ηηο Πεξηθέξεηεο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππφθεηηαη ζε θάζε 
είδνπο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ Κψδηθα 
Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013, Α΄167). Επίζεο, θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο σο άλσ έθηαθηεο 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 60 
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο. 

 
Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ε θαηαβνιή ηεο σο άλσ έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζα γίλεη κε 

μερσξηζηή κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε, απφ ηνπο νηθείνπο εθθαζαξηζηέο ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ησλ 
Τπνπξγείσλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Η ελ ιφγσ θαηάζηαζε 
απνζηέιιεηαη κέρξη θαη ηελ 18ε Δεθεκβξίνπ 2022 ζηελ Εληαία Αξρή Πιεξσκήο θαηά ηα ηζρχνληα γηα 
αθαηάζρεηε πιεξσκή ζχκθσλα κε ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αξρείσλ ζην ζχζηεκα πιεξσκήο ηεο.  

 
Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ε δαπάλε ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

ΑΛΕ 2120289899 «Λνηπέο πξφζζεηεο παξνρέο ινηπψλ εηδηθψλ κηζζνινγίσλ» ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ.  

 

                                                                                Ο Αναπληπωηήρ Τποςπγόρ Οικονομικών 
                                                                                           Θεόδωπορ κςλακάκηρ  

 

 

 

Ακριβές αντίγραυο 
              Ο Προϊστάμενος τοσ Αστοτελούς 

Γραυείοσ Γραμματείας και Αρτείοσ κ.α.α. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ: 

Α.     Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια και πληποθόπηζη :                                               

1. Σα Τπνπξγεία Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

α. Γξαθεία θ.θ. Τπνπξγψλ, Αλ. Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ 

β. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ θαη Εηδηθψλ Γξακκαηέσλ  

γ. Δηεπζχλζεηο Δηνηθεηηθνχ  

δ. Δηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο ησλ Γ.Δ.Ο.Τ. θαη Γ.Δ.Ο.Τ.Ε.. 

2 

3. 

Αξρεγείν  Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο  

Αξρεγείν  Ληκεληθνχ ψκαηνο-Ειιεληθήο Αθηνθπιαθήο 

4. Ειεγθηηθφ πλέδξην 

5. 

6. 

7. 

8.  

 

 

πκβνχιην ηεο Επηθξαηείαο 

Άξεηνο Πάγνο 

Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

Όιεο ηηο Δ.Τ.Ε.Ε. 
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Β. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Δζωηεπική διανομή : 

Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα  Δεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο  

Γξαθεία θ. Γεληθψλ Δηεπζπληψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δεκνζηνλνκηθήο  

Πνιηηηθήο  

Δηεχζπλζε Εηζνδεκαηηθήο Πνιηηηθήο (5) 

Εληαία Αξρή Πιεξσκήο 

Δηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο      

Δηεχζπλζε Καηάξηηζεο θαη πληνληζκνχ Εθαξκνγήο Δεκνζηνλνκηθψλ  

Καλφλσλ    
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