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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  Αριθμ. Πρωτ. 7069
Αριθμ. Διεκπ. 4689
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφά−

σεως της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων «Οι−
κονομική ενίσχυση από τη Βουλή, εν είδει «υιοθεσί−
ας», στα τέκνα των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ‘Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την κατά ΡΠ’ συνεδρίαση της 20ής Ιουλίου 2011 

ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των 
Ελλήνων.

3. Το άρθρο 103 (πρώην άρθρο 91) του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β’ – ΦΕΚ 51 Α’/10.4.97) όπως ισχύει.

Παραγγέλλουμε

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 65, 70 και 72 παράγραφος 1 του Συ−

ντάγματος.
2. Τα άρθρα 11 παρ. 4 και 120 παρ. 7 του Κανονισμού 

της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) σε συνδυασμό 
προς τα άρθρα 131 παρ. 2 περίπτωση ιη’ και 135 παρ. 1 
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’), όπως ισχύει.

3. Την απόδοση τιμής στα μέλη των Ενόπλων Δυνά−
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχασαν τη ζωή 
τους, μετά το 1996 κατά την εκτέλεση του καθήκοντός 

τους, από δολοφονική ενέργεια, ή πτώση αεροσκάφους, 
ή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς.

4. Την ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Διακοπής 
των Εργασιών της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 179 
Α’/12.10.2010).

5. Την από 14.4.2011 Ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης 
των Προέδρων.

6. Τη σχετική πίστωση του ΚΑΕ 2799 του Προϋπολο−
γισμού της Βουλής, αποφασίζει:

1. Την οικονομική ενίσχυση κατ’ έτος, από τον Προϋ−
πολογισμό της Βουλής, εν είδει «υιοθεσίας», στα τέκνα 
των ως άνω πεσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κα−
τωτέρω. 

2. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής θα καθο−
ρίζεται το ύψος του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης 
της παρ. 1, το οποίο θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε 
έτους, αρχής γενομένης από το έτος 2011. Με την ίδια 
απόφαση θα καθορίζεται ο τρόπος καταβολής καθώς 
και άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1. Το 
ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος 
με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.

3. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται για λογαριασμό 
των ανήλικων τέκνων στις μητέρες αυτών ή όποιων άλ−
λων θα έχει, τυχόν την επιμέλειά τους, μέχρι την ενηλικί−
ωσή τους και σε περίπτωση που συνεχίσουν τις σπουδές 
τους και μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους στους ίδιους, 
υπό την προϋπόθεση προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης 
από το οικείο ́ Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
κανονική συνέχιση των σπουδών τους.

Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης για τα τέκνα τόσο 
αυτής όσο και των προγενέστερων και μεταγενέστερων 
αποφάσεων δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση και είναι 
αφορολόγητα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 13442/9030/5.10.2010 
του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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