10625
02007601506010008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 760
15 Ιουνίου 2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση-συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου με έργο την υποβολή προτάσεων
για τον εκσυγχρονισμό του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και καθορισμός αποζημίωσης
Προέδρου, μελών και γραμματέων αυτής
Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών
Χορήγηση άδειας απόκτησης Γερμανικής Ιθαγένειας
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον καθορισμό
ωραρίου εργασίας προσωπικού του ΙΚΑ {Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης) τα Σάββατα, τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες
Καθορισμός του ειδικού επιδόματος, του ύψους της
εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ. 7 του Ν. 2860/2000
Αντικατάσταση Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ Α.Ε.»
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη ΔΟΥ Νεάπολης Λακωνίας, λόγω διακοπής του Ηλεκτρικού
Ρεύματος
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.ΔΙΔΚ/Φ.38/12362

(1)

Σύσταση-συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου με έργο την υποβολή προτάσεων για τον
εκσυγχρονισμό του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, μελών και γραμματέων αυτής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/Α/30.5.1997) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις".
β) του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α/1978).
γ) του άρθρου 27του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 155/Α/1992),
με το Οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985,
όπως τελικά αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.
2469/1997.
δ) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ
247/Α/27.11.1995) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
τωνδαπανώντου Κράτους και άλλες διατάξεις".
ε) των άρθρων 13-15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ
45/Α/9.3.1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις".
στ) του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995) "Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και
Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του".
ζ) του Π.Δ. 400/1995 {ΦΕΚ 226/Α/1.11.1995) "Σύοταση
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της".
2. Την υπ' αρ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ
630/Β/12.5.2000) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".
3. Την υπ' αρ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών {ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
4. Το γεγονός ότι: α) υπάρχει άμεση ανάγκη διατύπωσης των θεμελιωδών αρχών που πρέπει να διέπουν το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε να παρέχονται επαρκή κίνητρα σε αυτούς με στόχο την αύξηση
της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και β) είναι
αναγκαία η συγκέντρωση καιη επεξεργασία συγκρτπκών
στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την οποία είναι απαραίτητη η συμμετοχή στελεχών άλλων φορέων
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης".
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2του άρθρου 23 του νομού
1735/87"προσλήψειςστο Δημόσιο Τομέα, Κοινωνικός'Ελεγχος κ.λπ.".
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2061/1992 (ΦΕΚ
154/Α/1992)" Περιορισμός και Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" με το
οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137/Α/11985) όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ38/Α/1997).
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/1187 (ΦΕΚ 630/Γ.Β712.5.2000)
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και
Κων/νο Καΐσερλη».
5. Το έγγραφο αριθμός Φ.21/831/21-22-2001 του
Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων με το οποίο
επισημαίνεται η ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικής και Στεγασης του Ι ΚΑ τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες με σκοπό την εκτέλεση
έργων του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού του Συστήματος, των απαραίτητων εργασιών, εξωραϊσμού επισκευών των κτιρίων και για την σύνταξη μελετών εφαρμογής.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίσουμε:
Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Εργασίας και Κοιν.
Ασφαλίσεων την αρμοδιότητα να καθορίζει με απόφαση
του το ωράριο εργασίας τα Σάββατα τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες από 7.30 έως 15.00 μ.μ. του προσωπικού του
ΙΚΑ ,ως εξής:
ΠΕ Μηχανικών 29
(Πολ. Μηχ. Αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι)
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 39
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νητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 {ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1 παρ.2ατου Ν. 2469/97 (ΦΕΚ38/Α').
2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αρ. ΔΙΟΕ/27081/
540/2.7.2000 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ970/Β/3.8.2000).
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών με αριθ. Δ10Ε/10393 86/441/
Α0006/21.4.2000 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ
571/Β/21.4.2000).
5. Το Νόμο 2860/2000 {ΦΕΚ 251/14.11.2000) "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κ.Π.Σ. και άλλες
διατάξεις" και ειδικότερα τα άρθρα 7 παρ. 7,3,10 παρ.2.
17παρ.6.19παρ.5,20παρ.2.
6. Τοάρθρο3του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ286/Α/29.12.2000)
"Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις".
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
ακαθόριστη δαπάνη, η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός Ειδικού Επιδόματος
Τον καθορισμό του ύψους του μηνιαίου ειδικού επιδόματος για το προσωπικό που υπηρετεί στις ειδικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.7 και τα άρθρα 3,10
παρ.2,17παρ.6,19παρ.5και20παρ.2τουΝ.2860/2000,
καθώς και το άρθρο 3του Ν.2874/2000 ανάλογα με τη θέση, τα καθήκοντα που ασκούν και τα τυπικά τους προσόντα, και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19
του Ν. 2470/1997 του Ν. 1256/1982 και του Ν. 2685/1999,
ως εξής:
α. Για τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘΟ, για τον οποίο
εφαρμόζεται το άρθρο 3 του Ν.2860/2000, το ποσό ανέρχεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες δραχμές (120.000 δρχ.)
μικτά.
ΔΕ Τεχνικών 85
β. Για τον προϊστάμενο της ειδικής υπηρεσίας, που ορί(Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί ελαιοχρωματι- ζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4 του Ν.2860/2000, το
στές, οικοδόμοι, εργοδηγοί, σχεδιαστές, συντηρητές επι- ποσό ανέρχεται στις ογδόντα χιλιάδες δραχμές (80.000
δρχ.) μικτά.
στημονικών οργάνων κ.λ.π.)
Της Κατηγορίας ΥΕ (Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, εργαγ. Για τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί με απόφαση
τών - φυλάκων,
του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα για να ασκούν καθήκοΕπιμελητών 13
ντα προϊσταμένων των επί μέρους μονάδων της ειδικής
Σύνολο υπαλλήλων 266.
υπηρεσίας, το ποσό ανέρχεται στις τριακόσιες τριάντα χιΗ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της λιάδες δραχμές {330.000 δρχ.) μικτά.
Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων αυτών συμπεΑθήνα, 12 Ιουνίου 2001
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ριλαμβανομένου του προαναφερόμενου ποσού δεν
Λ.ΤΖΑΝΗΣ
υπερβαίνει το ύψος των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων
δραχμών {750.000 δρχ.) μικτά, το μηνιαίο ειδικό επίδομα
προσαρμόζεται ανάλογα προκειμένου το σύνολο των μηΑριθ. 19248/60/ΓΔΑΠΠΠΔΕ
(5) νιαίων ακαθάριστων αποδοχών να ανέλθει στο παραπάνω
Καθορισμός του ειδικού επιδόματος, του ύψους της ποσό.
εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνηδ. Για τους υπαλλήλουςτης ειδικής υπηρεσίας, το ποσό
σης του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του ειδικού επιδόματος διαμορφώνεται, κατά κατηγορία,
του Ν. 2860/2000.
ως εξής:
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
δ.1. Κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.),
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
διακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (260.000 δρχ.) μικτά.
Έχοντας υπόψη:
δ. 2. Κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης {Τ. Ε.) εκα1. Το άρθρο 29Ατου Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερ- τόν ενενήντα χιλιάδες δραχμές (190.000 δρχ.) μικτά.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕίϊΣ{ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ)

δ.3. Κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.),
εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000 δρχ.) μικτά.
δ.4. Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εκατόν τριάντα χιλιάδες {130.000 δρχ.) μικτά.
Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών των παραπάνω υπαλλήλων συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιδόματος δεν υπερβαίνει:
• το ποσό των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων δραχμών
(660.000 δρχ.) μικτά για την κατηγορία πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης {Π.Ε.),
* το ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών
(550.000 δρχ.) μικτά για την κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.),
* το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών
(450.000 δρχ.) μικτά για την κατηγορία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Δ.Ε.),
• το ποσό των τετρακοσίων δέκα χιλιάδων δραχμών
(410.000 δρχ.) μικτά για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.),
το μηνιαίο ειδικό επίδομα προσαρμόζεται ανάλογα προκειμένου το σύνολο τον ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών
των υπαλλήλων να ανέλθει αντίστοιχα κατά κατηγορία
στα προαναφερόμενα ποσά
ε. Τα ως άνω προσδιοριζόμενα στις παραγράφους α)
έως και δ) ποσά του ειδικού επιδόματος αυξάνονται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας/εργασίας και τους τίτλους
σπουδών προσαυξάνοντας αντίστοιχα το σύνολο των
ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών ως εξής:
Χρόνος
υπηρεσίας/
εργασίας
5-10 έτη
10-15 έτη
15 και άνω

Ποσό

κατηγορία ΠΕ
15.000
30.000
45.000

κατηγορία ΤΕ κατηγορία ΔΕ
15.000
10.000
22.000
15.000
30.000
20.000

κατηγορία ΥΕ
5.000
10.000
15.000

Ο χρόνος υπηρεσίας/εργασίας αποδεκνύεται με βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.
2000/1991 από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια
παροχής της υπηρεσίας/εργασίας ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Στο χρόνο υπηρεσίας/εργασίας συνυπολογίζονται δύο
(2) έτη γιατους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
και τέσσερα (4) έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων αυτών και των σχετικών βεβαιώσεων ισοτιμίας κατατίθενται
στην ειδική υπηρεσία. Για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2683/1999 καθώς και για εκείνους που προέρχονται από φορείς του άρθρου 2 παρ. 1
του Ν. 2000/1991 αρκεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα προέλευσης τους.
στ. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο το ποσό του
ειδικού επιδόματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) των ακαθάριστων συνολικών μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου.
ζ. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.2683/1999 και λαμβάνουν άλλα επιδόματα ή πρόσθετες αμοιβές (π.χ. αμοιβές από υπερωριακή απασχόληση
κλπ.) από οποιοδήποτε Υπουργείοή Περιφέρεια πλην αυ-

τών που προβλέπονται από τη συμμετοχή τους σε ομάδες
εργασίας ή επιτροπές δεν δικαιούνται το ειδικό επίδομα
της παρούσας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί να προβούν σε
δήλωση επιλογής είτε του ειδικού επιδόματος της παρούσας είτε του επιδόματος/των πρόσθετων αμοιβών
που ήδη λαμβάνουν.
η. Γιατους υπαλλήλους της ειδικής υπηρεσίας που αποσπώνται από υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
χωρίςτο συνυπολογισμό του ειδικού επιδόματος το ύψος
του ειδικού επιδόματος προσαρμόζεται ώστε το σύνολο
των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών τους να μην
υπερβαίνει αντίστοιχα κατά θέση και κατηγορία το ως
άνω διαμορφούμενο σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών.
Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των αποδοχών
των αποσπασμένων υπαλλήλωντου ευρύτερου δημόσιου
τομέα, υπερβαίνει κατά θέση και κατηγορία το ως άνω
διαμορφούμενο σύνολο των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, οι υπάλληλοι αυτοί διατηρούν τις επιπλέον καταβαλλόμενες αποδοχές από τον φορέα προέλευσης.
θ. Το ειδικό επίδομα δεν καταβάλλεται σε περίπτωση
χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο εσωτερικόή εξωτερικό, άδειας άνευ αποδοχών, μηνιαίας κατ'έτος γονικής
άδειας, καθώς και άδειας κύησης και λοχείας. Επίσης δεν
καταβάλλεται σε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε
αργία ή διαθεσιμότητα καθώς και σε περίπτωση απουσίας του λόγω αναρρωτικής άδειας, με εξαίρεση τη χορηγούμενη από νοσοκομεία, και παύει καταβαλλόμενο με
τη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την ειδική υπηρεσία.
Για την περικοπή του επιδόματος αυτού το δίμηνο λογίζεται ότι έχει σαράντα τέσσερις (44) ημέρες.
Άρθρο 2
Καθορισμός ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης
και των εξόδων μετακίνησης
Καθορίζεται το ύψος της εκτός έδρας αποζημίωσης και
των εξόδων μετακίνησης ως ακολούθως:
Α. Για το εσωτερικό:
α. Δαπάνη μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής
μεταφοράς. Επιτρέπεται επίσης η μετακίνηση με όχημα
ιδιωτικής χρήσης για την οποία χορηγείται χιλιομετρική
αποζημίωση πενήντα δραχμών {50 δρχ.). καθώς και η δαπάνη διοδίων μέσω του εθνικού οδικού δικτύου.
β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρόγευμα . γ. Ημερήσια αποζημίωση
(συμπεριλαμβανομένης τηςημέρας αναχώρησης), είκοσι
χιλιάδων δραχμών {20.000 δρχ.). Για την ημέρα επιστροφής καθώς και για μετακινήσεις αυθημερόν η ημερήσια
αποζημίωση περιορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων δραχμών (15.000 δρχ.).
Β. Για τις χώρες του εξωτερικού:
α. Δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο μαζικής
μεταφοράς, β. Δαπάνη διανυκτέρευσης, στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται πρόγευμα γ. Ημερήσια αποζημίωση {συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης
και της ημέρας επιστροφής), που καθορίζεται σε εκατό
(100) ευρώ.
Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων
των ειδικών υπηρεσιών εκδίδονται από τον αρμόδιο
Υπουργό ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας για
τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. Με τις αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης προσδιορίζεται η ήμερο-
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μηνία μετακίνησης, ο αριθμός τωνημερών εκτός έδρας, η
αιτία, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης. Σε περιπτώσεις
μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται γραπτή
έγκριση το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου
στην έδρα του.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου κάθε ειδική υπηρεσία συντάσσει απολογιστικές καταστάσεις δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για το
προσωπικό της.
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής ειδικού επιδόματος
Α. Προκειμένου να καταβληθεί το ειδικό επίδομα η ειδική υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος συγκεντρώνει ή εκδίδει τα εξής έγγραφα:
α) Βεβαίωση αποδοχών του υπαλλήλου από την αρμόδια υπηρεσία μισθοδοσίας του.
β) Βεβαίωση για τα θέματα του άρθρου 1 της παρ. ε) και
η) της παρούσας ή για τις περιπτώσεις που απαπείται για
τα θέματα του άρθρου 1 της παρ. ζ) και θ).
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
από τον υπάλληλο της ειδικής υπηρεσίας μετά εξής: ΐ) δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλες αποδοχές πλην αυτών που
αναφέρονται στη βεβαίωση αποδοχών από την αρμόδια
υπηρεσία, ϋ) υποχρέωση σε δήλωση προς την ειδική υπηρεσία για οποιαδήποτε μεταβολή του ύψους των πάσης
φύσεως αποδοχών του.
Η ειδική υπηρεσία συντάσσει την "Ειδική Κατάσταση Δικαιούχων" στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
1) ονοματεπώνυμο δικαιούχου,
2) οι πάσης φύσεως ακαθάριστες αποδοχές {πλην του
ειδικού επιδόματος).
3) το ακαθάριστο ποσό του ειδικού επιδόματος,
4) οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις,
5) το καθαρό ποσό που θα καταβάλλει η Τράπεζα στους
δικαιούχους των ατομικών λογαριασμών που μπορεί να
ανοιχθούν με το αυτόματο σύστημα (οπ ΗΠΘ) στις τράπεζες επιλογής τους.
Το εν λόγω επίδομα υπόκειται στις υπέρ τρίτων κρατήσεις που υπόκειται το κίνητρο απόδοσης του Ν.
2470/1997.
Η ανά δίμηνο πληρωμή του ειδικού επιδόματος στους
δικαιούχους γίνεται με εντολή των Προϊσταμένων των ειδικών υπηρεσιών προς την Τράπεζα στην οποία τηρείται
ο λογαριασμός και συνοδεύεται από τις "Ειδικές Καταστάσεις Δικαιούχων", που θα περιέχουν τα προαναφερόμενα στο σημείο Α) στοιχεία.
Η "Ειδική Κατάσταση Δικαιούχων" υπογράφεται από
τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων ή Περιφερειών στις οποίες υπάγονται οι ειδικές υπηρεσίες και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας.
Β. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγγράφεται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης έργου
του προγράμματος Δημοσίων ΕπενδύσεωντουΥπουργείου Εθνικής Οικονομίας εκάστου έτους η πίστωση που
αφορά το ειδικό επίδομα αυτού του προσωπικού.
Για την κατανομή των πιστώσεων ανά ειδική υπηρεσία
καθώς και για τον έλεγχο των "Ειδικών Καταστάσεων Δικαιούχων" των ειδικών υπηρεσιών αρμόδια είναι η Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
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Τα ποσά της ετήσιας πίστωσης του έργου αυτού μεταφέρονται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που ανοίγεται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η
οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ύστερα από σχετικό διαγωνισμό.
Δικαιολογητικά διαχειριστικής τακτοποίησης των πληρωμών είναι η "Ειδική Κατάσταση Δικαιούχων", η εντολή
πληρωμής προς την Τράπεζα καθώς και τοαντίγραφο της
κίνησης του λογαρισμού που εκδίδεται από την Τράπεζα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας κάθε υπαλλήλου στην οικεία ειδική
υπηρεσία.
Για τον καθορισμό του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης η παρούσα απόφαση
ισχύει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2001
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Φ

Αριθ. Οίκ. 2/35569/0025

(6)

Αντικατάσταση Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚΑ.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 1067/1980 «περί Σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας προς εκμετάλλευσιν της Διώριγας Κορίνθου».
β. Τις διατάξειςτου Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».
γ. Τις διατάξεις της αριθ. 2084583/11690/ΦΕΚ
1179/Β/31.12.1996) απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Περί προσαρμογής τροποποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» {ΑΕΔΙΚ Α.Ε.) στις
διατάξειςτου Ν. 2414/96.
δ. Την αριθ. 2009394/1291/0025/10.2.1998 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού
Οικονομικών περί «Ορισμού εκπροσώπων του Δημοσίου
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ Α.Ε.».
ε. Την αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ
Β'571/21.4.2000) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών»,
αποφασίζουμε:
1. Αντικαθιστούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας
Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚΑ.Ε.) Ιωάννη Δημητριάδη του
Δημητρίου με την Δαμιανή Αντανασιώτη - Παπαβασιλείου
του Κων/νου, Οικονομολόγο.
2. Η ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα της από την ισχύ
της παρούσας μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η
θητεία του αντικατασταθέντος.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

