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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: 8000/20/89−α’
  Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών 

του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑ−
ΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του 
Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων 
(ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του 
τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και 
τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμέ−
νων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις :
1. των άρθρων 95 και 103 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α 58) «Δι−

οικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 του ν.4142/2013 
(ΦΕΚ Α 83) και το άρθρο 9 του ν. 4239 /2014 (ΦΕΚ A 43).

2. 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).

3. τις από Μαΐου 2013 εκπονηθείσες Αναλογιστικές 
Μελέτες για τους Τομείς Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) 
και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) 
του ΤΕΑΠΑΣΑ της αναδόχου εταιρείας «Στατιστικές & 
Αναλογιστικές Υπηρεσίες Σ.ΑΝ.Υ. ΕΠΕ» (Σ.ΑΝ.Υ. Συμβου−
λευτική ΕΠΕ) και τις από 22.7.2013 βεβαιώσεις αυτής.

4. το υπ’ αριθμ. 25041/123 από 27.8.2013 έγγραφο της 
Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

5. του άρθρου 138 ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41).
6. Τα υπ’ αριθμ. 42/1 από 4.10.2013 και 43/27 από 8−10−2013 

Πρακτικά−Αποφάσεις του Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ.
7. το γεγονός ότι με τις κατωτέρω προτεινόμενες 

ρυθμίσεις δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
των Προϋπολογισμών του ΤΠΑΣ και του ΤΠΥΑΠ και 
ούτε τοιαύτη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απα−

σχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), που 
έχουν ασφαλισθεί σε αυτό μέχρι την 31−12−1992 και δι−
αγράφονται ή απολύονται από την ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ.169/2007 (Α−210) λαμβάνουν εφάπαξ 
βοήθημα με βάση τα μισθολογικά δεδομένα που ισχύουν 
την ημερομηνία διαγραφής τους. Το ποσό του βοηθήμα−
τος είναι ίσο με το γινόμενο του αθροίσματος, του βα−
σικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που 
λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος κατά την έξοδό του από 
το Σώμα, καθώς και της αριθμητικής σταθεράς 317,00 
ευρώ, επί το συντελεστή 0,95, επί τα έτη ασφάλισης 
μέχρι την ημερομηνία διαγραφής ,(περιλαμβανομένων 
των κλασματικών υπολοίπων, μηνών και ημερών). 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε όσους έλαβαν 
ήδη το εφάπαξ βοήθημα. 

3. Για τους μετόχους που διαγράφηκαν πριν την ημε−
ρομηνία εφαρμογής των μισθολογικών δεδομένων που 
προβλέπονται στο ν. 4093/2012 και υπέβαλαν αίτηση 
χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος η οποία εκκρεμεί ή 
υποβάλλουν τοιαύτη αίτηση μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, ο υπολογισμός του βοηθήματος γίνεται 
ως ανωτέρω με συντελεστή μειωμένο κατά τέσσερις 
εκατοστιαίες μονάδες (0,04).

Άρθρο 2

1. Μέτοχοι του ΤΠΑΣ, που εξήλθαν ή εξέρχονται του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και συνταξιοδοτού−
νται κατόπιν αιτήσεώς τους, λαμβάνουν το δικαιούμενο 
εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την προϋπόθεση συ−
μπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ασφάλισης 
στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξής τους σ’ αυτόν, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιο−
δοτικού τους δικαιώματος.

2.  Αν οι ανωτέρω μέτοχοι εξέλθουν από το Σώμα, 
πριν τη συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης 
που ορίζεται στην παρ. 1, λαμβάνουν το δικαιούμενο 
εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που αναλογεί κατά την 
ημερομηνία διαγραφής τους από το Σώμα, όταν συ−
μπληρώσουν χρόνο τριάντα (30) ετών ασφάλισης στον 
Τομέα. Το βοήθημα χορηγείται ατόκως και χωρίς την 
απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα, για 
τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο από της εξόδου των μέχρι 
της αποδόσεως του βοηθήματος. 

3. Σε μετόχους της προηγουμένης παραγράφου και 
εφόσον τα ταμειακά διαθέσιμα του Τομέα ΤΠΑΣ το επι−
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τρέπουν, μπορεί κατ’ εξαίρεση, με αιτιολογημένη Από−
φαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, να χορηγείται μέρος του 
εφάπαξ βοηθήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ήμισυ (1/2) αυτού, όταν οι ίδιοι ή μέλη της οικογενείας 
τους, πάσχουν αποδεδειγμένα από δυσίατα νοσήματα 
εκ των οποίων προήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλά−
χιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Στις ανωτέρω πε−
ριπτώσεις, το ποσό αυτό συμψηφίζεται, υπολογιζόμενο 
ατόκως, με το εφάπαξ βοήθημα που προσδιορίζεται με 
την οριστική Απόφαση χορήγησης της παροχής από 
τον Τομέα Πρόνοιας ΤΠΑΣ. Το ποσό που μπορεί να 
εγκρίνει με αποφάσεις του το Δ.Σ. του Ταμείου, κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες 
(50.000,00) ευρώ ανά μήνα ή συνολικά τις εξακόσιες 
χιλιάδες (600.000,00) ευρώ ανά έτος. 

4. Σε τριτέκνους και πολυτέκνους συνταξιοδοτού−
μενους μετόχους του Τομέα ΤΠΑΣ, που για τη χορή−
γηση του εφάπαξ βοηθήματος δεν συμπληρώνουν τα 
ως άνω τριάντα (30) έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, ο 
χρόνος αναμονής μέχρι τη συμπλήρωση των τριάντα 
(30) ετών στον Τομέα μειώνεται κατά τα δύο πέμπτα 
(2/5) αυτού. 

5. Στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας ΤΠΑΣ που 
τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσι−
μότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 330/1947 
(Α84) και του Ν.875/1979 (Α 50), και συμπληρώνουν του−
λάχιστον εικοσιπενταετή (25 έτη) υπηρεσία στο Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται, ύστερα από αίτησή 
τους, να χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, 
το εφάπαξ βοήθημα πριν την κατάληψη αυτών από το 
όριο ηλικίας του βαθμού τους, το οποίο υπολογίζεται 
για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυ−
τής μέχρι την ημερομηνία της αιτήσεως σύμφωνα με τα 
μισθολογικά δεδομένα και τις διατάξεις της ημερομηνί−
ας αυτής. Με την αίτηση, που κοινοποιείται υποχρεωτικά 
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγεί−
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, διακόπτεται οριστικά η 
μετοχική σχέση των ασφαλισμένων της κατηγορίας 
αυτής και παύει για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών. Οι μέτοχοι που λαμβάνουν 
το εφάπαξ βοήθημα με τον προαναφερόμενο τρόπο, 
αποστερούνται κάθε δικαιώματος χορήγησης συμπλη−
ρωματικού, συμψηφιστικού ή πρόσθετου ομοίου από τον 
Τομέα ΤΠΑΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ. 

Άρθρο 3

1. Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνο−
μίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) του ΤΕΑΠΑΣΑ που έχουν ασφαλι−
σθεί σ’ αυτό μέχρι 31−12−1992 και διαγράφονται ή απολύ−
ονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.169/2007 (Α−210) 
λαμβάνουν εφάπαξ βοήθημα με βάση τα μισθολογικά 
δεδομένα που ισχύουν την ημερομηνία διαγραφής τους. 
Το ποσό του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο, του 
μέσου όρου των αποδοχών της τελευταίας πενταε−
τίας (εξήντα μηνών), επί των οποίων υπολογίσθηκαν 
αντίστοιχες κρατήσεις, επί το συντελεστή 0,91, επί τα 
έτη ασφάλισης (περιλαμβανομένων των κλασματικών 
υπολοίπων, μηνών, ημερών) μέχρι την ημερομηνία της 
διαγραφής. 

2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και σε 
μετόχους του ΤΠΥΑΠ που διαγράφηκαν ή απολύθηκαν 
και μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 

δεν έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα. Η διάταξη δεν έχει 
εφαρμογή σε όσους έλαβαν ήδη το βοήθημα. 

 Άρθρο 4

1. Μέτοχοι, μη πολιτικοί υπάλληλοι, του ΤΠΥΑΠ, που 
διαγράφονται μετά τη δημοσίευση της παρούσας και 
συνταξιοδοτούνται κατόπιν αιτήσεώς τους, λαμβάνουν 
το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την προ−
ϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ετών 
ασφάλισης στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξής 
τους σ’ αυτόν, ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης 
του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

2.  Αν οι ανωτέρω μέτοχοι εξέλθουν πριν την συμπλή−
ρωση του χρόνου ασφάλισης που ορίζεται στην παρ.1 
λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα 
που αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους 
όταν συμπληρώσουν χρόνο τριάντα (30) ετών ασφά−
λισης στον Τομέα. Το βοήθημα χορηγείται ατόκως 
και χωρίς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ 
του Τομέα, για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο, από της 
εξόδου των μέχρι της αποδόσεως του βοηθήματος. Οι 
διατάξεις των παρ.3,4,5 του άρ.2 έχουν ανάλογη εφαρ−
μογή και εδώ.

 Άρθρο 5

Μέτοχοι των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ, που έχουν ασφαλισθεί 
μετά την 1−1−1993 λαμβάνουν εφάπαξ βοήθημα που είναι 
ίσο με το γινόμενο, του ποσοστού εξήντα οκτώ τοις 
εκατό (68%) των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων 
έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης (πε−
ριλαμβανομένων των κλασματικών υπολοίπων, μηνών, 
ημερών) μέχρι την ημερομηνία διαγραφής. Ως συντά−
ξιμες αποδοχές, νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του 
συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας μέχρι 
την ημερομηνία της διαγραφής πενταετίας, στις οποίες 
κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, δια του αριθμού 
εξήντα (60), ήτοι των μηνών απασχόλησης εντός της 
χρονικής αυτής περιόδου. 

 Άρθρο 6

Μέτοχοι των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ που έχουν ασφαλιστεί 
μετά την 1−1−2013 λαμβάνουν εφάπαξ βοήθημα που είναι 
ίσο με το γινόμενο, του ποσοστού εξήντα οκτώ τοις εκα−
τό ( 68% ) των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων 
έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης (πε−
ριλαμβανομένων των κλασματικών υπολοίπων, μηνών, 
ημερών) μέχρι την ημερομηνία διαγραφής. Ως συντά−
ξιμες αποδοχές, νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του 
ποσού των συνολικών μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο 
ασφαλισμένος στο σύνολο του ασφαλιστικού του βίου, 
επί των οποίων κρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, 
δια του συνολικού αριθμού των μηνών ασφάλισης της 
χρονικής αυτής περιόδου. 

 Άρθρο 7

1. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για 
τους ασφαλισμένους μέχρι την 31−12−1992, του ΤΠΑΣ/
ΤΕΑΠΑΣΑ, καθορίζεται σε ποσοστό 8,20%.

2. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση εισφοράς για 
τους ασφαλισμένους μέχρι την 31−12−1992 του ΤΠΥΑΠ/
ΤΕΑΠΑΣΑ, καθορίζεται σε ποσοστό 7,30%.

3. Η προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση ως εισφορά 
ασφάλισης για το εφάπαξ βοήθημα στους ασφαλισμέ−
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νους από 1−1−1993 και εφεξής διαμορφώνεται, για τον 
ΤΠΑΣ σε ποσοστό 5,30% και για τον ΤΠΥΑΠ σε ποσοστό 
5,00% και μετά από ένα έτος, από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, σε 5,30%. 

Άρθρο 8

1. Η κράτηση της μίας (1) διαφοράς αύξησης μισθο−
λογικών προαγωγών και μεταβολής χρονοεπιδόματος 
(Ν. 1494/1950 που κυρώθηκε με τον Ν. 1593/1950 ΦΕΚ 
296/Α/24−12−1950 άρθρο 8 παρ. ε’) των μετόχων του ΤΠΥ−
ΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ αυξάνεται σε τρεις (3). 

2. Η παράγραφος 1 της Υ.Α. Φ.30218/27817/1340/2005 
(ΦΕΚ Β 1807) «Τροποποιήσεις ορισμένων διατάξεων του 
καταστατικού του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών» έχει 
εφαρμογή και στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας 
Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην Τ.Α.ΑΣ.), που εντά−
χθηκαν σ’ αυτό από της δημοσιεύσεως του ν.3181/2003 
(ΦΕΚ Α 218) με οποιαδήποτε ιδιότητα για την απόδοση 
κράτησης υπέρ του Τομέα αυτού ενός (1) μηνιαίου Βα−
σικού Μισθού του μισθολογίου, που ίσχυε κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της ασφάλισής τους στο πρώην Τ.Α.ΑΣ. 
(νυν ΤΠΑΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ). Στους υπόχρεους ασφαλισμένους 
η κράτηση άρχεται έξι (6) μήνες μετά την ισχύ της πα−
ρούσας και υλοποιείται σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες 
δόσεις από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές τους. 

3. Για μετόχους των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ 
προβλέπεται εισφορά κατά την έξοδό τους από τον 
αντίστοιχο Τομέα, στον προκαταληκτικό και καταλη−
κτικό μισθολογικό βαθμό (ή μισθολογικό κλιμάκιο) η 
οποία είναι :

 α) ίση με την κράτηση δεκαοκτώ (18) μηνιαίων τακτι−
κών εισφορών και στους δύο βαθμούς για τις κατηγορί−
ες των ασφαλισμένων: i) του ΤΠΥΑΠ που διαγράφηκαν 
με αίτησή τους και για τους οποίους μέχρι την ισχύ 
της παρούσας δεν εκδόθηκε απόφαση χορήγησης του 
εφάπαξ βοηθήματος και ii) του ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ που 
διαγράφονται εφεξής με αίτησή τους, και 

β) ίση με την κράτηση δώδεκα (12) μηνιαίων τακτικών 
εισφορών και στους δύο βαθμούς για τις κατηγορίες 
των ασφαλισμένων: i) των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ που διαγρά−
φηκαν χωρίς αίτησή τους και για τους οποίους μέχρι 
την ισχύ της παρούσας δεν εκδόθηκε η απόφαση χο−
ρήγησης του εφάπαξ βοηθήματος καθώς και ii) εκείνων 
που διαγράφονται εφεξής χωρίς αίτησή τους. 

4. Στους μετόχους ασφαλισμένους μέχρι την 31−12−1992, 
μη πολιτικούς υπαλλήλους του ΤΠΥΑΠ, εξερχόμενους 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με αίτησή τους, 
από την ισχύ της παρούσας απόφασης που λαμβάνουν 
το εφάπαξ βοήθημα τα έτη 2013, 2014 και 2015 και μέχρι 
τη διαγραφή τους δεν συμπλήρωσαν ή δεν συμπληρώ−
νουν 30 έτη ασφάλισης στον Τομέα, γίνεται κράτηση 
νέας γενιάς και βιωσιμότητας του Τομέα, μέχρι τεσσά−
ρων (4) ετών και υπολογίζεται ίση με ποσοστό 1,80% για 
κάθε υπολειπόμενο έτος εισφορών (ή ποσοστό 0,15% για 
κάθε μήνα) έως τη συμπλήρωση του 30ου ασφαλιστικού 
έτους στον Τομέα, επί του ποσού του εφάπαξ βοηθήμα−
τος που χορηγείται σε αυτούς. Η ίδια κράτηση, γίνεται 
στους ασφαλισμένους μέχρι την 31−12−1992 μετόχους του 
ΤΠΥΑΠ, που διαγράφηκαν ή απολύθηκαν και μέχρι την 
ισχύ της παρούσας απόφασης δεν έλαβαν το εφάπαξ 
βοήθημα. Το ποσό της κράτησης σε όλες τις περιπτώ−
σεις συμψηφίζεται κατά την απόδοση του βοηθήματος 
στο δικαιούχο. 

5. Κράτηση νέας γενιάς και βιωσιμότητας θεσπίζεται 
αντιστοίχως υπέρ των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ που υπολογίζε−
ται ίση με ποσοστό 1,20% επί του χορηγούμενου ποσού 
του εφάπαξ βοηθήματος στις κατωτέρω κατηγορίες 
ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992: 

α) στους αστυνομικούς μετόχους του ΤΠΥΑΠ, που 
διαγράφονται εφεξής με αίτησή τους, του Σώματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να συμπληρώνουν 
τριάντα (30) έτη ασφάλισης στον Τομέα και θα λάβουν 
το εφάπαξ βοήθημα από την 1.1.2016 και μετά, β) στους 
μετόχους του ΤΠΑΣ που διαγράφονται εφεξής με αίτησή 
τους, του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς 
να συμπληρώνουν τριάντα (30) έτη ασφάλισης στον 
Τομέα και γ) στους μετόχους πολιτικούς υπαλλήλους 
του ΤΠΥΑΠ που απολύονται εφεξής με αίτησή τους. Το 
ποσό της κράτησης συμψηφίζεται κατά την απόδοση 
του βοηθήματος στο δικαιούχο. 

6. Στους μετόχους των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ που δια−
γράφονται από την ισχύ της παρούσας και ύστερα, η 
αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στις Σχολές πρώην 
Χωροφυλακής και πρώην Αστυνομίας Πόλεων της Ελλη−
νικής Αστυνομίας πριν το έτος 1995, υλοποιείται προαι−
ρετικά με την απόδοση της προβλεπόμενης εισφοράς, 
υπέρ των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ αντίστοιχα. Το 
ποσό αναγνώρισης του χρόνου φοίτησης καθορίζεται 
επί των λαμβανομένων, της ημερομηνίας του χρόνου 
της αίτησης, τακτικών αποδοχών των ενδιαφερομένων 
στις οποίες υπολογίζονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές 
κρατήσεις και με το ισχύον κατά την ημερομηνία αυτή 
ποσοστό κράτησης. Η υποβολή των αιτήσεων μετόχων 
για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου γίνεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την ισχύ 
της παρούσας Απόφασης περιλαμβανομένων και των 
μετόχων του ΤΠΑΣ που έχουν ενταχθεί στην περίπτωση 
δ’ της παραγράφου 1 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθ. 
Φ.30218/26803/817 από 28/11/2011 (ΦΕΚ Β 2848) Απόφασης 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 
υπολογιζόμενο ποσό δύναται να εξοφλείται εφάπαξ ή 
και μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

Άρθρο 9

1. Η καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, των 
εξερχομένων των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ με−
τόχων, υλοποιείται, καταρχήν, εντός προθεσμίας έξι 
(6) μηνών από της καταθέσεως στον Τομέα πλήρων 
δικαιολογητικών και πάντως, εντός ευλόγου χρόνου και 
σε καμία περίπτωση πέραν του έτους, μετά την εκπνοή 
της παραπάνω προθεσμίας, ύστερα από αιτιολογημένη 
Απόφαση του Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ, όταν συντρέχουν λόγοι 
οικονομικής αδυναμίας των Τομέων ή λόγοι συντρέχου−
σας πρωτοβουλίας τροποποίησης των καταστατικών 
διατάξεων αυτών, που επηρεάζουν ευμενώς τον τρόπο 
υπολογισμού των παροχών τους. Η απόδοση του βοηθή−
ματος στους δικαιούχους που μέχρι την ισχύ της παρού−
σας απόφασης δεν έλαβαν το εφάπαξ βοήθημα δύναται 
να παραταθεί μέχρι τέσσερις (4) επιπλέον μήνες. 

2. Κατ’ εξαίρεση, σε μετόχους, όταν αποδεδειγμένα 
οι ίδιοι ή μέλη της οικογενείας τους έχουν αναπηρία 
ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, το εφάπαξ 
βοήθημα χορηγείται άμεσα και εντός χρονικού διαστή−
ματος δύο (2) μηνών από την πλήρωση του φακέλου 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 



9642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Άρθρο 10

Για την ασφαλή συγκέντρωση και παρακολούθηση 
των ατομικών οικονομικών δεδομένων και την χρήση 
τους στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθή−
ματος από εφαρμογές πληροφορικής, δημιουργούνται 
και τηρούνται στους ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ, 
ηλεκτρονικά αρχεία διαρκούς ενημέρωσης με μητρώο 
στοιχείων μηνιαίων τακτικών αποδοχών και εισφορών 
κάθε ασφαλισμένου. Για το σκοπό αυτό το Αυτοτελές 
Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΑΠΑΣΑ συνεργάζεται με τις 
Δ/νσεις Διαχείρισης Χρηματικού και Πληροφορικής του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και μεριμνά απο−
κλειστικά για τη διατήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων 
και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χρήσης των 
δεδομένων αυτών. 

 Άρθρο 11

Στους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών 
(ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας 
Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) που συμπλήρωσαν τριάντα πέντε (35) 
έτη ασφάλισης στους Τομείς και με αίτησή τους, έλαβαν 
το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα πριν την έξοδό τους από 
το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το αρ. 
9 παρ.2 του ν. 4239 /2014 και ζήτησαν τη διατήρηση της 

ασφαλιστικής τους σχέσης μέχρι την έξοδό τους από 
αυτό, το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα συμψηφίζεται, 
υπολογιζόμενο εντόκως, με το εφάπαξ βοήθημα που 
προσδιορίζεται με την οριστική Απόφαση χορήγησης 
της παροχής μετά την έξοδο από το Σώμα. Ως επιτόκιο 
ορίζεται αυτό που προβλέπεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος για τις καταθέσεις διαθεσίμων κεφαλαίων των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

Άρθρο 12

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από την 
παρούσα απόφαση, τον τρόπο υπολογισμού των παρο−
χών των ΤΠΑΣ και ΤΠΥΑΠ του ΤΕΑΠΑΣΑ, καταργείται. 

Άρθρο 13

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014
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