Εκτός από το 1ο και 2ο επισυναπτόµενα έγγραφα της Ο∆ΥΕ, βλέπε και
τα έγγραφα της Ο∆ΥΕ µε αρ. πρωτ. 53/26.11.2007,
18/5.6.2008,
33/18.9.2008 και
43/5.11.2008
τα οποία αναφέρονται ή επισυνάπτονται στο φάκελο για τη σύσταση
οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και στα οποία
περιλαµβάνεται και το αίτηµα για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων, τα οποία έγγραφα για λόγους
συντοµίας δεν περιλαµβάνονται στο φάκελο αυτό.

1ο ΕΓΓΡΑΦΟ από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα –
διατάξεις στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ
Υπουργική απόφαση για την αναπροσαρµογή των
εξόδων κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων (βλ.
χρωµατισµένο και / ή υπογραµµισµένο κείµενο).
Απόσπασµα εγγράφου
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Ο.∆.Υ.Ε.
ΑΘΗΝΑ, 21 Μαΐου 2008
Αρ. Πρωτ. 11
ΠΡΟΣ:1. Τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
2. Τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γεώργιο
Αλογοσκούφη
3. Τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
4. Την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Φάνη
Πάλλη Πετραλιά.
5. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Νικόλαο Λέγκα
6. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Αντώνιο Μπέζα
7. Τον Υφυπουργό του ΥΠΕΣ∆∆Α, κ. Χρήστο Ζώη.

8. Τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο
Γκλέτσο.
9. Τους κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµικών,
Απασχόλησης και ΕΣ.∆.∆.Α.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 48ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 & 30 ΜΑΙΟΥ 2008.
Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί και Γεν. Γραµµατείς.
Επειδή µέχρι σήµερα δεν λάβαµε ξεκάθαρες απαντήσεις από τους
αρµόδιους κυβερνητικούς παράγοντες για τα αιτήµατα που έχουµε
θέσει κατά επανάληψη εκλάβαµε για άλλη µια φορά τη στάση αυτή
ως παρελκυστική και αρνητική, ως στάση που υποδηλώνει την
ανυπαρξία πολιτικής βούλησης από την Κυβέρνηση να ικανοποιήσει
τα αιτήµατά µας. Ειδικότερα εκτιµήσαµε οµόφωνα:
•

•

Ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια
δεν έχει δαπανηθεί µέχρι στιγµής ούτε ένα νέο ευρώ από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για νέες προσλήψεις ή για την
αναβάθµιση των αποδοχών µας, ώστε να εξισωθούµε ή να
πλησιάσουµε τουλάχιστον στις αποδοχές των άλλων
εργαζοµένων στον ίδιο χώρο της ∆ικαιοσύνης.
Ότι η Κυβέρνηση την ίδια στιγµή ακολουθεί µια επιλεκτική
στάση απέναντι µας και αντιµετωπίζει τα προβλήµατά µας µε
άλλα και δυσµενή µέτρα και σταθµά από εκείνα που
αντιµετωπίζει τους άλλους εργαζοµένους (σωφρονιστικούς,
δικαστικούς λειτουργούς) στον ίδιο χώρο του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης.

Εκτιµήσαµε, επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ, την επιλεκτική και άδικη πολιτική
όλων των Κυβερνήσεων στο χρόνιο ζήτηµα του επιδόµατος ειδικών
συνθηκών. Ξανά-τονίζουµε και υπενθυµίζουµε: Ενώ το 1995 το
αντίστοιχο επίδοµα των δικαστικών λειτουργών είχε επεκταθεί και
σε εµάς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, κατά ποσοστό 75% ξαφνικά
τον Αύγουστο του 1997 µε την ψήφιση του νέου µισθολογίου των
δικαστικών λειτουργών, το επίδοµά µας αποσυνδέθηκε από το
αντίστοιχο των δικαστικών λειτουργών. Το ∆εκέµβριο του 2001 µε
δικαστικές αποφάσεις και µε Υπουργική απόφαση το παραπάνω
επίδοµα µας διπλασιάστηκε. Έκτοτε παραµένει στάσιµο παρά τις
ευχολογίες των εκάστοτε Υπουργών για το δίκαιο αίτηµά µας και τη
στιγµή που το αντίστοιχο επίδοµα των δικαστικών λειτουργών
τριπλασιάστηκε! Και παρά του ότι:

αποτελούµε
αναπόσπαστο
µέρος
της
οργανικής
σύνθεσης
όλων
των
ποινικών
και
πολιτικών
δικαστηρίων, των ανακριτικών και εισαγγελικών
γραφείων,
της
διοίκησης
και
λειτουργίας
των
δικαστικών υπηρεσιών,
o έχουµε την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών,
συµµετέχουµε στη σύνταξη των κατηγορητηρίων, την
καθαρογραφή και την συνυπογραφή όλων των
δικαστικών
αποφάσεων
και
άλλων
δικαστικών
εγγράφων,
o έχουµε, κυρίως εµείς οι δικαστικοί υπάλληλοι, την
ευθύνη για την καθηµερινή και άµεση επαφή και
εξυπηρέτηση του πολίτη.
o

Εκτιµήσαµε επίσης:
ότι στάσιµος παραµένει από το 1988 ο συνολικός
αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών
υπαλλήλων της γραµµατείας των διοικητικών, πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών και των εµµίσθων
υποθηκοφυλακείων – κτηµατολογικών γραφείων. ∆ηλαδή ο
αριθµός των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν
σήµερα στις ως άνω υπηρεσίες είναι µικρότερος από
τον αριθµό των υπηρετούντων το 1989, αφού οι κενές
οργανικές θέσεις (που είναι ίδιες από το 1988)
ανέρχονται στο 25%. Ακόµα και µε αυτό το
«απαρχαιωµένο» από το 1988 οργανόγραµµα, από τις
9.017 οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων των
διοικητικών, πολιτικών και ποινικών ∆ικαστηρίων και
Εισαγγελιών και των Εµµίσθων Υποθηκοφυλακείων –
Κτηµατολογικών Γραφείων οι 2.300 περίπου είναι κενές.
Σας επισηµαίνουµε ότι το παραπάνω πρόβληµα οξύνεται
περισσότερο δεδοµένου ότι κάθε χρόνο αποχωρούν 150
περίπου δικαστικοί υπάλληλοι.
¾ Επίσης, ορισµένα δικαστήρια όπως στη Λάρισα, στη
Χαλκιδική, στην Κέρκυρα, στη Θήβα, στην Κω, στο
Λασίθι, στο Γύθειο, στα Καλάβρυτα και σε άλλα, καθώς
και σε Έµµισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά
Γραφεία, λειτουργούν µε το ½ των υπαλλήλων που
χρειάζονται!
¾ Σηµειώνουµε επίσης ότι είναι άδικη η ΜΗ αύξηση του
ποσού [το οποίο είναι καθηλωµένο από το 1999 (!!)] που
χορηγείται για κάλυψη εξόδων κίνησης των Επιµελητών
∆ικαστηρίων, οι οποίοι επιδίδουν κλήσεις, κλητήρια
θεσπίσµατα, βουλεύµατα και αποφάσεις µετακινούµενοι µε
δικά τους Ι.Χ. µέσα καθώς και όσων µετακινούνται εκτός
Έδρας ή αποσπώνται εκτός Έδρας, ώστε να καλύπτονται τα
¾

πραγµατικά
τους
έξοδα
στα
οποία
υποβάλλονται
υποχρεωτικώς. Ειδικά δε για τους µετακινούµενους εκτός
έδρας (µε απόσπαση ή σε µεταβατικά δικαστήρια κ.α.),
προκαταβολή ή τουλάχιστον έγκαιρη καταβολή των εξόδων
τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσό που χορηγείται στους
επιµελητές για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης τους
είναι καθηλωµένο από το 1999 στα 60€ το µήνα, ενώ από
τότε µέχρι σήµερα έχουν αυξηθεί τα καύσιµα, το κόστος
συντήρησης ΙΧ µε τα οποία µετακινούνται και η τιµή των
εισιτηρίων και της κάρτας απεριορίστων διαδροµών.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
α) Εµείς οι αντιπρόσωποι των 67 Συλλόγων ∆ικαστικών
Υπαλλήλων Ελλάδας που συµµετείχαµε στο Συνέδριο της
Ο∆ΥΕ που έγινε 8 – 11 Απριλίου 2008 στη Λεπτοκαρυά
Πιερίας,
αποφασίσαµε
οµόφωνα
την
κήρυξη
2
Πανελλαδικών Επαναλαµβανόµενων 48ώρων απεργιών
από τις αρχές Μαΐου και αν χρειαστεί να συνεχίσουµε µε
κυλιόµενες τριήµερες, ανά εφετειακή περιφέρεια, και
από 1η Ιουνίου 2008 την επιστροφή των µπλοκ
είσπραξης και σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα να
ορίζονται δίωρες συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας σε κάθε
δικαστικό µέγαρο της Χώρας.
β) στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. στις 5 Μαΐου
2008, και όπως ξανά-εκτιµήσαµε οµόφωνα και στη
συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. στις 13 Μαΐου 2008,
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και την µέχρι
τώρα στάση της Κυβέρνησης απέναντι στα προβλήµατα
και την οµόφωνη απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου
µας, ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΑΜΕ
ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΤΩΝ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
48ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΚΑΙ 30 ΜΑΪΟΥ 2008. Επίσης, κατά τη
συνεδρίαση του ∆.Σ. στις 13/5/2008 ορίσαµε ως έναρξη
επιστροφής των µπλοκ είσπραξης την 16η Σεπτεµβρίου
2008, για πρακτικούς και τεχνικούς λόγους, καθώς και
για την καλύτερη προετοιµασία µας, εκφράζοντας έτσι
προς την Κυβέρνηση τη δυσαρέσκεια µας, καθώς και την
αποφασιστικότητα
του
κλάδου
για
τις
ήδη
αποφασισµένες κλιµακούµενες κινητοποιήσεις.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

………………………
2) ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

……………………….
3) ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

∆ιεκδικούµε: (Σύµφωνα και µε το πόρισµα – προτάσεις που
επεξεργάστηκε ειδική επιτροπή στα πλαίσια της συλλογικής
συµφωνίας που συνυπογράψαµε µε τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α τον
∆εκέµβριο του 2004) αύξηση του ποσού [το οποίο είναι
καθηλωµένο από το 1999 (!!)] που χορηγείται για κάλυψη
εξόδων κίνησης των Επιµελητών ∆ικαστηρίων, οι οποίοι
επιδίδουν κλήσεις, κλητήρια θεσπίσµατα, βουλεύµατα και
αποφάσεις µετακινούµενοι µε δικά τους Ι.Χ. µέσα καθώς και
όσων µετακινούνται εκτός Έδρας (π.χ. σε Μεταβατικά
∆ικαστήρια)
ή
αποσπώνται
εκτός
Έδρας,
ώστε
να
καλύπτονται τα πραγµατικά τους έξοδα στα οποία
υποβάλλονται
υποχρεωτικώς.
Ειδικά
δε
για
τους
µετακινούµενους εκτός έδρας (µε απόσπαση ή σε µεταβατικά
δικαστήρια κ.α.), προκαταβολή ή τουλάχιστον έγκαιρη
καταβολή των εξόδων τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσό
που χορηγείται στους επιµελητές για την κάλυψη των
εξόδων µετακίνησης τους είναι καθηλωµένο από το 1999 στα
60€ το µήνα, ενώ από τότε µέχρι σήµερα έχουν αυξηθεί τα
καύσιµα, το κόστος συντήρησης ΙΧ µε τα οποία µετακινούνται
και η τιµή των εισιτηρίων και της κάρτας απεριορίστων
διαδροµών. Άρα για αύξηση των εξόδων µετακίνησης π.χ.
κατά 60€ το µήνα, το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισµό
ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 850 δικαιούχων Χ 60€ Χ 12
µήνες = 612.000€. Το ποσό αυτό µπορεί να καλυφθεί από τις
εγγεγραµµένες στον Κρατικό Προϋπολογισµό πιστώσεις του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, δηλαδή, χωρίς να απαιτείται η
έγκριση νέων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους. Βεβαίως, στόχος της Οµοσπονδίας µας είναι η
αύξηση των εξόδων µετακίνησης που χορηγούνται στους
Επιµελητές ώστε να φτάσουν στο ύψος που είναι τα έξοδα
κίνησης που χορηγούνται σε άλλους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους.
4) ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

………………….
Καλούµε τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης να κατανοήσει τα
σοβαρά και οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε και να

ασχοληθεί επιτέλους µε αυτά, προχωρώντας άµεσα στην λύση
εκείνων που δεν παίρνουν αναβολή, να δροµολογήσει αξιόπιστες
και σοβαρές λύσεις για τα υπόλοιπα (µέσα από υπεύθυνο και µε
συγκεκριµένα και δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα διάλογο) και να
πρωτοστατήσει για τις απαραίτητες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και
την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων.
Καλούµε τους αρµόδιους Υπουργούς των Οικονοµικών,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, και ειδικότερα τον Υπουργό της
∆ικαιοσύνης, να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση συγκεκριµένων
συναντήσεων µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο∆ΥΕ σύµφωνα και
µε τις σχετικές διατάξεις του ν.1264/82.

Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

2ο ΕΓΓΡΑΦΟ από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα –
διατάξεις στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ
Υπουργική απόφαση για την αναπροσαρµογή των
εξόδων κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων (βλ.
χρωµατισµένο και / ή υπογραµµισµένο κείµενο).
Απόσπασµα εγγράφου
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρ. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362
Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464
210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350 Fax: 2108826172
http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΣ:1. Τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
2. Τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γεώργιο
Αλογοσκούφη
3. Τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
4. Την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Φάνη
Πάλλη Πετραλιά.
5. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Νικόλαο Λέγκα
6. Τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κ. Αντώνιο Μπέζα
7. Τον Υφυπουργό του ΥΠΕΣ∆∆Α, κ. Χρήστο Ζώη.
8. Τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο
Γκλέτσο.
9. Τους κ.κ. Γενικούς Γραµµατείς των Υπουργείων Οικονοµικών,
Απασχόλησης και ΕΣ.∆.∆.Α.
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ 48ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 & 22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008, (σε συνέχεια της 48ωρης προειδοποιητικής
απεργίας µας στις 11 και 12 ∆εκέµβρη και της 2ωρης αποχής από τα
καθήκοντά µας στις 19 και 20 ∆εκέµβρη 2007)

Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατείς.
………………………………………………………………………………………………………………

√

Ταυτόχρονα δε, η Κυβέρνηση, δεν τήρησε καµία από τις
συγκεκριµένες δεσµεύσεις που έδωσε στους δικαστικούς
υπαλλήλους δηµόσια και επίσηµα, γραπτά και προφορικά, από το
2005 και κυρίως από το Μάρτιο του 2007, για βελτίωση των

Αρ. Πρωτ. 65

συνθηκών εργασίας και επίλυση άλλων προβληµάτων ή ανάληψη
πρωτοβουλίας για την επίλυση τους.

Î Πρόσφατα δε, στις συναντήσεις που είχαµε µε το νέο Υπουργό
∆ικαιοσύνης (της ίδιας ουσιαστικά και τυπικά κυβέρνησης µε την
προηγούµενη), στις 6 Νοεµβρίου 2007 και στις 11 Ιανουαρίου
2008, δεν δόθηκε καµία ουσιαστική δέσµευση ή απάντηση εκ
µέρους της Κυβέρνησης (ανεξάρτητα από την ατοµική βούληση
του νέου Υπουργού) στα ώριµα και χρονίζοντα αιτήµατα και
προβλήµατα των δικαστικών υπαλλήλων. Βεβαίως ο Υπουργός, όπως
και οι προκάτοχοί του, υποσχέθηκε ότι … θα προσπαθήσει να τα
ικανοποιήσει. ∆ηλαδή, παρ’ όλες τις δεσµεύσεις και υποσχέσεις της
προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας της ίδιας κυβέρνησης και
ανεξάρτητα από τη βούληση του νέου υπουργού, η κυβέρνηση
συνολικά και ειδικότερα το υπουργείο οικονοµικών είτε είναι
αρνητικοί είτε δεν απαντούν είτε δεν κάνουν διάλογο για τα αιτήµατα
και τα προβλήµατα µας, ούτε µε στο συνδικαλιστικό µας κίνηµα ούτε
µε το υπουργείο δικαιοσύνης.
Î Ταυτόχρονα, είµαστε για µια ακόµη χρονιά «µάρτυρες» ενός
ακόµη Κρατικού Προϋπολογισµού λιτότητας, υποχρηµατοδότησης
των κοινωνικών παροχών και αποδυνάµωσης της παιδείας, της
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η αντεργατική και
αντιλαϊκή πολιτική ολοκληρώνεται και κορυφώνεται µε τις
Κυβερνητικές επιδιώξεις για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και
µείωση των συντάξεων!!
Αξιότιµοι Κύριοι - Κύριοι Υπουργοί και Γεν. Γραµµατείς.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µας, στις
συνεδριάσεις του στις 9, 17 και 28 Ιανουαρίου 2008,
συνεκτιµώντας όλα αυτά και κυρίως τα οξυµένα προβλήµατα
και τα δίκαια αιτήµατά µας που αφορούν στις συνθήκες
εργασίας, την ασυνέπεια της Κυβέρνησης απέναντι στους
δικαστικούς
υπαλλήλους,
των
επιλεκτική
στάση
της
Κυβέρνησης και την αντιµετώπιση των εργαζοµένων στον ίδιο
εργασιακό χώρο µε δύο µέτρα και δύο σταθµά, τις
κυβερνητικές
επιδιώξεις
για
αύξηση
των
ορίων
συνταξιοδότησης και µείωση των συνάξεων, τον κρατικό
προϋπολογισµό λιτότητας, αλλά και έχοντας υπόψη του τις
αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου της Οµοσπονδίας µας
που έγινε στο Λουτράκι στις 14 και 15 Ιουνίου 2007, αλλά και
τις αποφάσεις Πρωτοβάθµιων Συλλόγων οι οποίοι είχαν ή
βρίσκονται ή προγραµµατίζουν κινητοποιήσεις (Αθήνας,
Κέρκυρας, Λάρισας, Καλαβρύτων, Ζακύνθου, Χαλκιδικής,
Λασιθίου, Θήβας, Καλαµάτας ) καθώς και προηγούµενες
αποφάσεις του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και τις προειδοποιητικές

κινητοποιήσεις µας στις 11 και 12 ∆εκέµβρη 2007 και 19 και
20 ∆εκέµβρη 2007
[ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ο∆ΥΕ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ]
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
ΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ
48ΩΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 & 22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008, (σε συνέχεια της 48ωρης προειδοποιητικής
απεργίας µας στις 11 και 12 ∆εκέµβρη και της 2ωρης αποχής από τα
καθήκοντά µας στις 19 και 20 ∆εκέµβρη 2007)

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

Ι. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΞΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

…………………………………………………………………………………………………………….
2) ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
3) ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

…………………………………………………………………………………………
4) ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

∆ιεκδικούµε: (Σύµφωνα και µε το πόρισµα – προτάσεις που
επεξεργάστηκε ειδική επιτροπή στα πλαίσια της συλλογικής
συµφωνίας που συνυπογράψαµε µε τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α τον
∆εκέµβριο του 2004) αύξηση του ποσού [το οποίο είναι καθηλωµένο
από το 1999 (!!)] που χορηγείται για κάλυψη εξόδων κίνησης των
Επιµελητών ∆ικαστηρίων, οι οποίοι επιδίδουν κλήσεις, κλητήρια
θεσπίσµατα, βουλεύµατα και αποφάσεις µετακινούµενοι µε δικά τους
Ι.Χ. µέσα καθώς και όσων µετακινούνται εκτός Έδρας (π.χ. σε
Μεταβατικά ∆ικαστήρια) ή αποσπώνται εκτός Έδρας, ώστε να
καλύπτονται τα πραγµατικά τους έξοδα στα οποία υποβάλλονται
υποχρεωτικώς. Ειδικά δε για τους µετακινούµενους εκτός έδρας (µε
απόσπαση ή σε µεταβατικά δικαστήρια κ.α.), προκαταβολή ή
τουλάχιστον έγκαιρη καταβολή των εξόδων τους. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το ποσό που χορηγείται στους επιµελητές για την
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης τους είναι καθηλωµένο από το
1999 στα 60€ το µήνα, ενώ από τότε µέχρι σήµερα έχουν αυξηθεί
τα καύσιµα, το κόστος συντήρησης ΙΧ µε τα οποία µετακινούνται και

η τιµή των εισιτηρίων και της κάρτας απεριορίστων διαδροµών. Άρα
για αύξηση των εξόδων µετακίνησης π.χ. κατά 40€ το µήνα, το
κόστος για τον κρατικό προϋπολογισµό ανέρχεται ετησίως στο ποσό
των 850 δικαιούχων Χ 40€ Χ 12 µήνες = 408.000€. Το ποσό αυτό
µπορεί να καλυφθεί από τις εγγεγραµµένες στον Κρατικό
Προϋπολογισµό πιστώσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, δηλαδή,
χωρίς να απαιτείται η έγκριση νέων πιστώσεων από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
Βεβαίως, στόχος της Οµοσπονδίας µας είναι η αύξηση των εξόδων
µετακίνησης που χορηγούνται στους επιµελητές, ώστε να φτάσουν
στο ύψος που είναι τα έξοδα κίνησης που χορηγούνται σε άλλους
δηµοσίους υπαλλήλους.
Επισηµαίνουµε ότι το Μάρτιο του 2007 ο Υπουργός της ∆ικαιοσύνης
δεσµεύτηκε ότι µόλις κλείσει το ζήτηµα της χορήγησης αναδροµικών
και αναµόρφωσης του µισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, θα
αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπ. ∆ικαιοσύνης πρωτοβουλία για
την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων και των δικαστικών
υπαλλήλων, και ιδιαίτερα των αιτηµάτων της αύξησης του
επιδόµατος ειδικών συνθηκών και των εξόδων µετακίνησης –
οδοιπορικών. Το ζήτηµα για τους δικαστικούς λειτουργούς έχει
κλείσει ενώ η δέσµευση για τους δικαστικούς υπαλλήλους δεν έχει
καν αρχίσει ούτε διαδικαστικά να υλοποιείται
Παραθέτουµε αυτούσιο απόσπασµα από την

Οµιλία
Του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
κ. Παναγιώτη Πανούρη
στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Λουτράκι, 14-06-2007
«Ως προς το θέµα της αύξησης των εξόδων κίνησης των
επιµελητών η εξέλιξη είναι περίπου ίδια. Η ειδική επιτροπή που
συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, στην οποία συµµετέχουν και εκπρόσωποί σας,
µελέτησε το θέµα και κατέθεσε τη σχετική πρότασή της στο
Υπουργείο αυτό. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα έξοδα κίνησης των
επιµελητών είναι καθορισµένα σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα από
εκείνα τα οποία απαιτούν οι σηµερινές ανάγκες, είναι όµως και εδώ
θέµα νοµοθετικών ρυθµίσεων, στις οποίες κυρίαρχο λόγο έχει το Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με το πόρισµα της επιτροπής και τη
διακηρυσσόµενη σύµφωνη θέση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
εκφράζεται εµπιστοσύνη ότι το θέµα θα λυθεί ικανοποιητικά
και πολύ σύντοµα.»

ΙΙ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
¾ ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
……………………………………………………………………………………………..

¾ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ
ΤΟΥ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΟΥ».

……………………………………………………………………………………………………………..

ΙΙΙ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
¾ ΙΣΟΤΙΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ:
Α) ΑΠΟ ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
……………………………………………………………………………………………..
Β) ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
……………………………………………………………………………………………..

ΙV. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
……………………………………………………………………………………………..
∆ιεκδικούµε επίσης [µε τη διευκρίνιση ότι τα ως άνω αιτήµατά µας
είναι τα κύρια αιτήµατα της απεργίας µας] την επίλυση και άλλων
προβληµάτων που αφορούν τον κλάδο µας αλλά και γενικότερα το
χώρο της ∆ικαιοσύνης, όπως τα αιτήµατα και τα προβλήµατα αυτά
διατυπώνονται στην µε αρ. πρωτ. 53/26-11-2007 προκήρυξη της
προειδοποιητικής απεργίας µας στις 11 & 12 ∆εκέµβρη 2007.
Σε ότι αφορά δε το διανεµητικό λογαριασµό, από κοινού µε τους
άλλους φορείς των δικαιούχων θα υποβάλλουµε σύντοµα ειδικά
αιτήµατα και θα χαράξουµε κοινή πορεία διεκδίκησης και δράσης.

Ο Πρόεδρος

Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο Γεν. Γραµµατέας

Χρήστος Καϋµενάκης

∆ηµήτρης Λιάτσος

3ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο.∆.Υ.Ε.
Πρωτοδικείο Αθηνών
Πρ. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201
T.K. 11362
Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 2108826464
210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350
Fax: 210-8826172
http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2007

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.
ΚΟΙΝ: Γεν. Γραµµατέα του Υπ. ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Γκλέτσο.

ΣΥΝΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.∆.Υ.Ε.
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14 & 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007.
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Σχετικά: Αρ. Πρωτ. 48 & 48Α/26/9/2007 έγγραφα Ο∆ΥΕ
Κύριε Υπουργέ,
∆ιεκδικούµε: (Σύµφωνα και µε το πόρισµα – προτάσεις που
επεξεργάστηκε ειδική επιτροπή στα πλαίσια της συλλογικής
συµφωνίας που συνυπογράψαµε µε τον Υπουργό ΕΣ∆∆Α τον
∆εκέµβριο του 2004) αύξηση του ποσού [το οποίο είναι καθηλωµένο
από το 1999 (!!)] που χορηγείται για κάλυψη εξόδων κίνησης των
Επιµελητών ∆ικαστηρίων, οι οποίοι επιδίδουν κλήσεις, κλητήρια
θεσπίσµατα, βουλεύµατα και αποφάσεις µετακινούµενοι µε δικά τους
Ι.Χ. µέσα καθώς και όσων µετακινούνται εκτός Έδρας (π.χ. σε
Μεταβατικά ∆ικαστήρια) ή αποσπώνται εκτός Έδρας, ώστε να
καλύπτονται τα πραγµατικά τους έξοδα στα οποία υποβάλλονται
υποχρεωτικώς. Ειδικά δε για τους µετακινούµενους εκτός έδρας (µε
απόσπαση ή σε µεταβατικά δικαστήρια κ.α.), προκαταβολή ή
τουλάχιστον έγκαιρη καταβολή των εξόδων τους. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το ποσό που χορηγείται στους επιµελητές για την
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης τους είναι καθηλωµένο από το
1999 στα 60€ το µήνα, ενώ από τότε µέχρι σήµερα έχουν αυξηθεί

Αρ. Πρωτ. 51∆

τα καύσιµα και το κόστος συντήρησης ΙΧ µε τα οποία µετακινούνται.
Άρα για αύξηση των εξόδων µετακίνησης π.χ. κατά 40€ το µήνα, το
κόστος για τον κρατικό προϋπολογισµό ανέρχεται ετησίως στο ποσό
των 850 δικαιούχων Χ 40€ Χ 12 µήνες = 408.000€. Το ποσό αυτό
µπορεί να καλυφθεί από τις εγγεγραµµένες στον Κρατικό
Προϋπολογισµό πιστώσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, δηλαδή,
χωρίς να απαιτείται η έγκριση νέων πιστώσεων από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
Βεβαίως, στόχος της Οµοσπονδίας µας είναι η αύξηση των εξόδων
µετακίνησης που χορηγούνται στους επιµελητές, ώστε να φτάσουν
στο ύψος που είναι τα έξοδα κίνησης που χορηγούνται σε άλλους
δηµοσίους υπαλλήλους.
Επισηµαίνουµε ότι το Μάρτιο του 2007 ο Υπουργός της ∆ικαιοσύνης
δεσµεύτηκε ότι µόλις κλείσει το ζήτηµα της χορήγησης αναδροµικών
και αναµόρφωσης του µισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, θα
αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπ. ∆ικαιοσύνης πρωτοβουλία για
την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων και των δικαστικών
υπαλλήλων, και ιδιαίτερα των αιτηµάτων της αύξησης του
επιδόµατος ειδικών συνθηκών και των εξόδων µετακίνησης –
οδοιπορικών. Το ζήτηµα για τους δικαστικούς λειτουργούς έχει
κλείσει ενώ η δέσµευση για τους δικαστικούς υπαλλήλους δεν έχει
καν αρχίσει ούτε διαδικαστικά να υλοποιείται
Παραθέτουµε αυτούσιο απόσπασµα από την
Οµιλία
Του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
κ. Παναγιώτη Πανούρη
στο Συνέδριο της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων
Λουτράκι, 14-06-2007
«Ως προς το θέµα της αύξησης των εξόδων κίνησης των
επιµελητών η εξέλιξη είναι περίπου ίδια. Η ειδική επιτροπή που
συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, στην οποία συµµετέχουν και εκπρόσωποί σας,
µελέτησε το θέµα και κατέθεσε τη σχετική πρότασή της στο
Υπουργείο αυτό. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα έξοδα κίνησης των
επιµελητών είναι καθορισµένα σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα από
εκείνα τα οποία απαιτούν οι σηµερινές ανάγκες, είναι όµως και εδώ
θέµα νοµοθετικών ρυθµίσεων, στις οποίες κυρίαρχο λόγο έχει το Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με το πόρισµα της επιτροπής και τη
διακηρυσσόµενη σύµφωνη θέση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
εκφράζεται εµπιστοσύνη ότι το θέµα θα λυθεί ικανοποιητικά
και πολύ σύντοµα.»
Με εκτίµηση,
Για το ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Καϋµενάκης

Ο Γεν. Γραµµατέας
∆ηµήτρης Λιάτσος

4ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΝΟΜΟΣ - 1968 - 1991
Αρθρο: 28
Ηµ/νία: 11.10.1991
Ηµ/νία Ισχύος: 11.10.1991
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

Τίτλος Αρθρου
∆ικαστικοί υπάλληλοι
Λήµµατα
Προσθήκη φράσης στο εδάφιο 2 παρ. 2 άρθ. 7 Ν. 294/1976 ,Αντικατάσταση της παρ. 2 άρθ. 18 Ν.
294/1976 ,Τροποποίηση παρ. 5 άρθ. 27 Ν. 1805/1988 και παρ. 5 άρθ. 15 Ν. 1835/1989 ,Εξοδα
κίνησης επιµελητών δικαστηρίων
Κείµενο Αρθρου
Βλ. παρ. 4
1. ………………………...
2. ...................................
3. ………………………..
4. Στους επιµελητές των πολιτικών ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελικών αυτών, των
διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την
επιδοση δικογράφων, χορηγείται µηνιαίως το ποσόν των έξι χιλιάδων δραχµών ως έξοδα κινήσεως.

5ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΝΟΜΟΣ - 2685 - 1999
Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 01.06.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 01.06.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Εξοδα µετακίνησης εντός έδρας
Λήµµατα
Έξοδα µετακίνησης εντός έδρας
Σχόλια
** Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195/19.10.2004), τα κατ' αποκοπήν
έξοδα κίνησης, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, όπως αυτά
καθορίζονται µε κοινές υπουργικές αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου
δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.4.1998, τυχόν καταλογισµοί που
συντελέσθηκαν για την ανωτέρω αιτία δεν εκτελούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος των
αιρετών οργάνων ή υπαλλήλων διαγράφονται.Εκκρεµείς διαδικασίες καταλογισµού για την ίδια αιτία
καταργούνται.
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
1. Τα έξοδα µετακίνησης εντός έδρας αφορούν την κίνηση των υπαλλήλων
για εκτέλεση υπηρεσίας µέσα στην πόλη. Ως πόλη θεωρείται ο ευρύτερος
οικισµός που περιλαµβάνει την οµώνυµη πόλη και τους συνεχόµενους
συνοικισµούς και προάστια, οι οποίοι, ανεξάρτητα αν είναι δήµοι ή
κοινότητες, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του ευρύτερου οικιστικού
συγκροτήµατος και εξυπηρετούνται από αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο.
Τα αναγνωριζόµενα έξοδα περιλαµβάνουν την αξία του αντιτίµου των
εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή της κάρτας απεριορίστων διαδροµών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή στους
νεοσυσταθέντες οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σύµφωνα µε το ν.
2539/1997, εφόσον απέχουν από την έδρα των υπαλλήλων πάνω από είκοσι
(20) χιλιόµετρα ή και κάτω από είκοσι (20) χιλιόµετρα σε περίπτωση που
δεν εξυπηρετούνται από τακτική συγκοινωνία.
2. Εξοδα µετακίνησης εντός έδρας καταβάλλονται στους επιµελητές.
Καταβάλλονται επίσης σε υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους, χρέη επιµελητή ,
όταν δεν υπάρχουν επιµελητές.
Για την αναγνώριση των εξόδων µετακίνησης εντός έδρας δεν απαιτείται
γραπτή εντολή.
Πέραν των ανωτέρω εξόδων µετακίνησης, δεν καταβάλλεται κανένα άλλο ποσό
γι αυτές τις µετακινήσεις.
3**. Ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση κατ' αποκοπή

εξόδων µετακίνησης, σε υπαλλήλους για τις µετακινήσεις τους εντός
έδρας, διατηρούνται σε ισχύ και δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ
τρίτων.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, τα κατ αποκοπή έξοδα µετακίνησης δύνανται να
αναπροσαρµόζονται και να επεκτείνονται από 1ης Ιανουαρίου 1998, σε
υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου, που η φύση της εργασίας τους επιβάλλει
συνεχείς µετακινήσεις εντός έδρας.
Προκειµένου περί του προσωπικού των Ο.Τ.Α., τα κατ' αποκοπή έξοδα
µετακίνησης καταβάλλονται από 1ης Απριλίου 1998, σύµφωνα µε την αριθµ.
2040222/4110/0022/19.6.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, το περιεχόµενο της
οποίας έχει ως εξής:
(Βλ. ΥΑ µε αριθµό 2040222/4110/0022)
4. Για τη µετάβαση του υπαλλήλου από την κατοικία του στην υπηρεσία του
και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα µετακίνησης, ανεξάρτητα αν η
κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υπηρεσίας του.

6ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
Ν 2685/1999: Κάλυψη δαπανών µετακινουµ.υπαλλήλων-κλπ διατάξεις. (269055)
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Αρθρο 7
Κίνηση µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα
1. Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ιδιωτικής χρήσης
επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει στους ίδιους ή σε σύζυγο, κατά τις
µετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από έγκριση του
αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, µε
προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή ζηµία του αυτοκινήτου.
2. Η χρησιµοποίηση ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου επιτρέπεται στις
εξής περιπτώσεις :
Α. Εντός έδρας
α. Για µετακινήσεις των τεχνικών υπαλλήλων για επίβλεψη των δηµόσιων
έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Για µετακινήσεις υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις ή
δειγµατοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικού,
υγειονοµικού ή ιατρικού σκοπού, εντός των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης και σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου και µέχρι πεντακόσια (500)
χιλιόµετρα µηνιαίως. Για τα επιπλέον χιλιόµετρα αναγνωρίζεται το
αντίτιµο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων.
γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή χιλιοµετρικής αποζηµίωσης
στις προηγούµενες περιπτώσεις είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής για
χρησιµοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και η µη λήψη πάγιων εξόδων
µετακίνησης κατά το µήνα της µετακίνησης.
δ. Σε όσους από τους ανωτέρω υπαλλήλους δεν διαθέτουν ιδιωτικής
χρήσης αυτοκίνητο, τους καταβάλλεται το αντίτιµο του εισιτηρίου.
Β. Εκτός έδρας
α. Για µετακινήσεις εκτός έδρας και µέσα στα όρια του νοµού, στον
οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι ή της περιφέρειας για τους υπαλλήλους που
υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από
συγκοινωνιακά µέσα.
β. Για µετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νοµού ή της
περιφέρειας, εάν πρόκειται να µεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από

µια περιοχές.
γ. Για µετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο
προορισµού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική µετακίνηση.
δ. Εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών,
καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα του Εθνικού
Ελεγκτικού Κέντρου, µε αιτιολογηµένη πάντοτε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου.
Γ. Για µετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που µετέχει στην
προετοιµασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την
περίοδο των εξετάσεων αυτών.
3. Αν χρησιµοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο, χωρίς να
πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται µόνο το
αντίτιµο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού µέσου της
αντίστοιχης διαδροµής.
4. Μίσθωση µεταφορικού µέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η
µεταφορά υλικών. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται
η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης (ταξί).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.2 άρθρ.20 Ν.2946/2001,ορίζεται ότι:
" Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. λαµβάνουν τα κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης,
που καθορίζονται µε την κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του
Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`) κοινή υπουργική απόφαση, και εφόσον
µετακινούνται µε εντολή του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, λαµβάνουν
και τα έξοδα κίνησης των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Ν. 2685/1999".
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Αρθρο 9
Ηµερήσια αποζηµίωση
1. Ηµερήσια αποζηµίωση είναι το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στον
µετακινούµενο για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων, τα οποία προκαλούνται
λόγω της µετακίνησης και παραµονής του εκτός έδρας, για εκτέλεση
υπηρεσίας.
Το ποσό της ηµερήσιας αποζηµίωσης ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000)
δραχµές, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθµό του µετακινουµένου.
Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών.
2. Η ηµερήσια αποζηµίωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
καταβάλλεται :
Α. Ολόκληρη

α. Οταν οι µετακινούµενοι διανυκτερεύουν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
του άρθρου 8 του παρόντος νόµου.
β. Οταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και µόνον αυτές καλύπτονται από το
∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.).
Β. Το ένα δεύτερο (1/2) της ηµερήσιας αποζηµίωσης σε περίπτωση που
καλύπτονται από ηµιδιατροφή.
Γ. Το ένα τρίτο (1/3) της ηµερήσιας αποζηµίωσης δικαιούνται :
α. Για την ηµέρα της επιστροφής µετά από διανυκτέρευση.
β. Οι µετακινούµενοι σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιοµέτρων ή
δέκα (10) ναυτικών µιλίων και επιστρέφοντες αυθηµερόν στην έδρα τους,
καθώς και από νησί σε νησί άνω των πέντε (5) ναυτικών µιλίων.
γ. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από τους υπηρετούντες
στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών και των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που µετακινούνται σε απόσταση πάνω από
είκοσι (20) και µέχρι σαράντα (40) χιλιόµετρα αποκλειστικά και µόνο για
την εφαρµογή προγραµµάτων ή ελέγχων του Γεωργικού Τοµέα και επιστρέφουν
αυθηµερόν στην έδρα τους. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρµογή και για
τους υπαλλήλους του Οργανισµού Βάµβακος και του Εθνικού Οργανισµού
Καπνού, που µετακινούνται αποκλειστικά και µόνο για την εφαρµογή
προγραµµάτων έρευνας, σποροπαραγωγής, γεωργικής µέριµνας και εφαρµογών
και την πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων εκάστοτε ελέγχων της
αρµοδιότητάς τους.
"Στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους, εκτός από τους υπηρετούντες στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, η κατά τα ανωτέρω οριζόµενη
ηµερήσια αποζηµίωση για αυθηµερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3)
καταβάλλεται για µετακινήσεις σε απόσταση άνω των δέκα (10) και µέχρι
σαράντα (40) χιλιόµετρα.
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.2733/1999
(Α 155)
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.2 άρθρ.20 Ν.2946/2001,ορίζεται ότι:
" Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. λαµβάνουν τα κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης,
που καθορίζονται µε την κατ`εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 5 του
Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`) κοινή υπουργική απόφαση, και εφόσον
µετακινούνται µε εντολή του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου, λαµβάνουν
και τα έξοδα κίνησης των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του Ν. 2685/1999".
"3.α. Η ηµερήσια αποζηµίωση και οι λοιπές συναφείς δαπάνες των µόνιµων και
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διπλωµατούχων µηχανικών του
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιµων και µε αυτό σχολών,
που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο και στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.),
συµπεριλαµβανοµένων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και
Β΄ βαθµού, οι οποίοι µετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους,
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων (ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.).
β. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζονται η εκτός έδρας ηµερήσια αποζηµίωση
και οι συναφείς δαπάνες των µηχανικών πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιµων µε αυτά σχολών, οι οποίοι υπηρετούν στους
προαναφερθέντες φορείς, µε τις αυτές σχέσεις εργασίας. Το ποσοστό της εκτός
έδρας ηµερήσιας αποζηµίωσης και των λοιπών συναφών δαπανών δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 80% της αντίστοιχης προβλεπόµενης δαπάνης, που καθορίζεται
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, µε εξαίρεση τη
χιλιοµετρική
αποζηµίωση των µετακινουµένων µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα, µε την οποία
µπορεί να εξοµοιούται."
***Οι παρ.3α και 3β προστέθηκαν µε την παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.3554/2007
(ΦΕΚ Α 80/2007)
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Αρθρο 12
∆απάνες σεµιναρίων
1. Στους υπηρετούντες, µε οποιαδήποτε σχέση, υπαλλήλους του ∆ηµοσίου
και των Ν.Π.∆.∆. που µεταβαίνουν µε εντολή της υπηρεσίας για να
µετάσχουν σε συνέδρια, σεµινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών,
αναγνωρίζεται η δαπάνη εγγραφής ή συµµετοχής σε αυτά. Οι δαπάνες αυτές
καταβάλλονται στον αποστελλόµενο υπάλληλο, στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό, µε την υποχρέωση να υποβάλει στην υπηρεσία του τη σχετική
εξοφλητική απόδειξη πληρωµής τους.
2. Στους µετακινουµένους, για την αιτία που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο, στο εσωτερικό αναγνωρίζονται τα έξοδα χρήσης
ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου, καθώς και η δαπάνη διανυκτέρευσης και
ηµερήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
8 και 9 του παρόντος νόµου.
3. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, που διοργανώνονται από τις µονάδες εκπαίδευσης δηµοσίων
υπηρεσιών, δύναται να δικαιολογείται δαπάνη, για κάθε πρόγραµµα ή
ηµερίδα, γενικά, µέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) δραχµών, ηµερησίως,
για την προµήθεια και τη χορήγηση αφεψήµατος ή αναψυκτικού, µε γλύκισµα
ή άλλο ανάλογο έδεσµα, σε κάθε εκπαιδευόµενο ή µέλος του διδικτικού
προσωπικού.
Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµικών.
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Αρθρο 13
∆απάνες απόσπασης
1. Οι πολιτικοί δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, όταν αποσπώνται σε
υπηρεσία που βρίσκεται εκτός της έδρας της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει

η οργανική τους θέση, δικαιούνται δαπάνες µετακίνησης κατά τις εξής
διακρίσεις :
α. Το αντίτιµο του εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής ή χιλιοµετρική
αποζηµίωση σε περίπτωση χρησιµοποίσης ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου που
ανήκει σε αυτούς ή σε σύζυγο, αν µετακινούνται σε απόσταση µέχρι
πενήντα (50) χιλιόµετρα ή µέχρι δέκα (10) ναυτικά µίλια.
β. Τα έξοδα µετακίνησης και το ένα τρίτο (1/3) της ηµερήσιας
αποζηµίωσης για χρονικό διάστηµα µέχρι σαράντα (40) ηµερών, αν
µετακινούνται σε απόσταση άνω των πενήντα (50) χιλιοµέτρων ή δέκα (10)
ναυτικών µιλίων και επιστρέφουν αυθηµερόν στον τόπο της µόνιµης
κατοικίας τους.
γ. Ολόκληρη την ηµερήσια αποζηµίωση και τις δαπάνες διανυκτέρευσης,
για χρονικό διάστηµα µέχρι σαράντα (40) ηµέρες, αν µετακινούνται σε
απόσταση µεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιοµέτρων ή των δέκα (10)
ναυτικών µιλίων και εγκαθίστανται προσωρινά στον τόπο της απόσπασής
τους για όλο το χρονικό διάστηµα αυτής.
δ. Εάν η απόσπαση του λειτουργού ή υπαλλήλου είναι µεγαλύτερη από έξι
(6) µήνες, αναγνωρίζονται και οι δαπάνες µεταφοράς οικοσκευής του, οι
οποίες καταβάλλονται µε την προσκόµιση φορτωτικής ή άλλων επίσηµων
παραστατικών στοιχείων και µέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εκάστοτε
βασικού ποσού του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, προσαυξανόµενο µόνο µε
το ποσό που ορίζεται ανά χιλιόµετρο για απόσταση άνω των εκατό (100)
χιλιοµέτρων.
2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιµετώπιση έκτακτων και
επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών
αερολιµένων κατά τη θερινή περίοδο) µπορεί να καταβάλλεται ηµερήσια
αποζηµίωση, καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόµου και για χρονικό διάστηµα πέραν
των σαράντα (40) ηµερών και µέχρι ενενήντα (90) ηµέρες συνολικά για
κάθε απόσπαση. Οι ηµέρες αυτές καθορίζονται µε κοινή απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών.
3. Οι αποσπώµενοι υπάλληλοι, οι οποίοι µετακινούνται από τον τόπο της
απόσπασής τους για εκτέλεση υπηρεσίας, δεν δικαιούνται άλλη ηµερήσια
αποζηµίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης για το χρόνο που καταβάλλεται
αποζηµίωση λόγω απόσπασης.
4. Τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο έξοδα απόσπασης δεν δικαιούνται :
α. Οι αποσπώµενοι µε αίτησή τους.
β. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι παραµένουν στη θέση που αποσπάσθηκαν, κατά
παράταση της αρχικής απόσπασης, εφόσον έχουν εξαντλήσει το όριο των
ηµερών καταβολής σε αυτούς της σχετικής αποζηµίωσης ή αποσπώνται πάλι
µέσα σε έξι (6) µήνες στον ίδιο τόπο.
γ. Οι αποσπώµενοι από περιφερειακές υπηρεσίες στους Νοµούς Αττικής
και Θεσσαλονίκης, καθώς και από την περιφέρεια κάθε νοµού στην έδρα της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος και του
Υπαλληλικού Κώδικα, η απόσπαση υπαλλήλων στους χώρους λειτουργίας των
καζίνο, για τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών. Στους υπαλλήλους αυτούς
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΝΟΜΟΣ - 1558 - 1985
Αρθρο: 29
Ηµ/νία: 26.07.1985
Ηµ/νία Ισχύος: 26.07.1985

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
Λήµµατα
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών σε Γενικούς και
Ειδικούς Γραµµατείς, ∆ιευθυντές κλπ.
Κείµενο Αρθρου
1. Οι υπουργοί, αναπληρωτές και υφυπουργοί µπορούν µε απόφασή τους, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζουν στο γενικό γραµµατέα του υπουργείου, σε γενικούς
γραµµατείς που προΐστανται γενικών γραµµατειών, σε ειδικούς γραµµατείς, σε διευθυντές και γενικά
σε προϊστάµενους υπηρεσιακών µονάδων ορισµένες αρµοδιότητές τους ή το δικαίωµα να
υπογράφουν κατά περίπτωση "µε εντολή υπουργού" ή "µε εντολή υφυπουργού". Τη δυνατότητα
µεταβίβασης προς τους προϊστάµενους υπηρεσιών που ενδεχόµενα υπάγονται σ' αυτούς ή στον
προϊστάµενο του πολιτικού γραφείου τους έχουν και οι αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, ο
αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού και ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, καθώς και οι
υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο. Ως προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων, κατά το εδάφιο α' αυτής
της παραγράφου, θεωρούνται και οι αρχηγοί επιτελείων των ενόπλων δυνάµεων, της ελληνικής
αστυνοµίας, του λιµενικού και του πυροσβεστικού σώµατος, καθώς και οι διοικητές µεγάλων
µονάδων των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας.
2. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης µε βάση την προηγούµενη παράγραφο του άρθρου
αυτού πρέπει να αναφέρεται στο προοίµιο η εξουσιοδοτική πράξη.
3. Το διοικητικό όργανο που µεταβιβάζει, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αρµοδιότητα ή
το δικαίωµα υπογραφής "µε εντολή του" µπορεί να ασκεί την αρµοδιότητα και το ίδιο χωρίς άλλη
διατύπωση. Επίσης, µπορεί να ανακαλεί την απόφαση µεταβίβασης οποτεδήποτε.
4. Η απόφαση µεταβίβασης αρµοδιότητας ή του δικαιώµατος υπογραφής κατά την παράγραφο 1
αυτού του άρθρου εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την ανάκλησή της από το αρµόδιο όργανο, και αν
αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.

8ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΝΟΜΟΣ – 2081 - 1992
Αρθρο: 27
Ηµ/νία: 10.09.1992
Ηµ/νία Ισχύος: 10.09.1992

Κείµενο Αρθρου
(Προστίθεται νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα").

9ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΝΟΜΟΣ - 2469 - 1997
Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 14.03.1997
Ηµ/νία Ισχύος: 14.03.1997
Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Πρόβλεψη δαπανών
Λήµµατα
Σχέδια νόµων, πρόκληση δαπανών, πρόβλεψη δαπανών
Σχόλια
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 Ν. 2664/1998(ΦΕΚ Α 275)"∆απάνες ή ελάττωση εσόδων που εµπίπτουν
στη ρύθµιση του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 αντιµετωπίζονται µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
του παρόντος ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα".
Κείµενο Αρθρου
1. Σχέδια νόµων, που προκαλούν δαπάνη (πλην τόκων και χρεολυσίων) ή ελάττωση εσόδων και
υπερβαίνουν τον εγκριθέντα συνολικό προϋπολογισµό του Υπουργείου ή φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης, πλην αποδοχών, δεν εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση, εφόσον δεν προβλέπεται σε
ειδικό άρθρο ο τρόπος αντιµετώπισης της προκαλούµενης δαπάνης ή της ελάττωσης των εσόδων
κατά το έτος ψήφισης της διάταξης, καθώς και κατά το χρονικό διάστηµα των πέντε (5) επόµενων
ετών.
2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'), όπως προστέθηκε
µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α') αντικαθίσταται.
β. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγει τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α').
3. Η κατά τις προηγούµενες παραγράφους κάλυψη δαπανών ή ελάττωση των εσόδων δεν µπορεί να
γίνεται µε έσοδα από δανεισµό, ούτε από το αποθεµατικό του Κρατικού Προϋπολογισµού ή του
Προϋπολογισµού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην περίπτωση αντιµετώπισης της πρόσθετης
δαπάνης από το αποθεµατικό του Κρατικού Προϋπολογισµού απαιτείται πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εδάφιο α' του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρµογή για
δαπάνες του Προϋπολογισµού σχετικές µε την υλοποίηση προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
5. Οι διατάξεις νόµων ή τροπολογιών που συνεπάγονται δαπάνες και εισάγονται προς ψήφιση στη
Βουλή, εξετάζονται και ως προς το ενδεχόµενο και τη δυνατότητα επέκτασης των ρυθµίσεών τους
και σε άλλες περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται ευθέως από τις διατάξεις αυτές και το αποτέλεσµα
αναφέρεται ρητώς στην αιτιολογική έκθεση. Το πόρισµα της εξέτασης αυτής κατατίθεται στη Βουλή
από τον Υπουργό Οικονοµικών ως Ειδικό Υπόµνηµα µαζί µε την προβλεπόµενη, από το άρθρο 75
του Συντάγµατος, Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

10ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - 1107147/1239/006Α - 1996
Αρθρο: 1
Ηµ/νία: 07.10.1996
Ηµ/νία Ισχύος: 07.10.1996

Κείµενο Αρθρου
Ο Υπουργός Οικονοµικών προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου, στα πλαίσια των αποφάσεων
του Υπουργικού Συµβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συντονίζει την
εφαρµογή της πολιτικής αυτής και εποπτεύει την εφαρµογή της από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Αρθρο: 2
Ηµ/νία: 07.10.1996
Ηµ/νία 07.10.1996
Ισχύος:

Κείµενο Αρθρου
1. Ο Υπουργός Οικονοµικών έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
2. Στις αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµικών, που δεν αντιτίθενται στους Υφυπουργούς,
περιλαµβάνονται τα θέµατα:
α) Του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), καθώς και η έγκριση των σχετικών
γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., µε εξαίρεση τις γνωµοδοτήσεις και τα πρακτικά αυτού, που
αναφέρονται σε θέµατα που εκχωρούνται µε την παρούσα στους Υφυπουργούς Οικονοµικών.
β) Της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης.
γ) Της ∆ιεύθυνσης ΠΣΕΑ.
δ) Του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
ε) Του Γραφείου Κοινοβουλευτικού ελέγχου.
στ) Υπογραφής των αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο µόνο του Α.Ν.
143/1967 (Α' 165).
ζ) Της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ταµείου Εθνικής

µυνας.

η) Που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 9 του Ν. 2000/91, ως µέλους της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής
Αποκρατικοποίησης.
Αρθρο: 3

Ηµ/νία: 07.10.1996
Ηµ/νία 07.10.1996
Ισχύος:

Κείµενο Αρθρου
Στον Υφυπουργό Γεώργιο ∆ρυ, αναθέτουµε την άσκηση των αρµοδιοτήτων επί θεµάτων:
1. Όλων των ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων, που υπάγονται στις Γενικές ∆ιευθύνσεις α)
Φορολογίας, β) Φορολογικών Ελέγχων, γ) ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων, δ)
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ε) Οικονοµικής Επιθεώρησης.
2. Των κατωτέρω ∆/νσεων της Γενικής ∆/νσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης:
α. ∆ιοικητικού
β. Προσωπικού ∆ΟΥ
γ. Οικονοµικού
3. Της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Οικονοµικού Εγκλήµατος.
4. Του Γραφείου Ανωτάτης Επιτροπής Τελωνειακών Αµφισβητήσεων (ΑΕΤΑ).
5. Των ∆Ι.Π.Ε.Α. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των ∆Ι.Π.Α.Ε. Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
6. Των Ε.Υ.Τ.Ε. και της ∆Ι.Ε.Τ.Α.
7. Της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.).
8. Του Ταµείου Ανταλλάξιµης Περιουσίας και Αποκατάστασης Προσφύγων (Τ.Α.Π.Α.Π.).
9. Της Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων.
10. Του Γραφείου Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών.
11. Όλων των ∆ιευθύνσεων που υπάγονται στο ∆ιοικητικό Τοµέα του Γενικού Χηµέιου του Κράτους
(Γ.Χ.Κ.).
12. Του Γραφείου Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (Α.Χ.Σ.).
13. Της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.
14. Όλων των ∆ιευθύνσεων του ∆ιοικητικού Τοµέα του ΚΕ.Π.Υ.Ο.
15. Των κατωτέρων Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών:
α) Της ΥΠ.Ε.∆.Α.
β) Των Υ.Ε.Ε.Α.∆. και Υ.∆.Ε.Α.∆. (Υπηρεσιών Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου).
16. Του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων για τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ανωτέρω

∆ιοικητικών Τοµέων, Γενικών ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών.
17. Εποπτείας:
α) Των Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.).
β) Του Ειδικού Ταµείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων
Βιοµηχανίας (Ε.Α.Β.) ΑΕ.
δ) Του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού (Ο∆∆Υ).
Στις παραπάνω αρµοδιότητες του Υφυπουργού, περιλαµβάνεται και η έγκριση των σχετικών
γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., ως και η αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Ν.Σ.Κ., για τα θέµατα
που ανατίθεται σ' αυτόν µε την παρούσα.
Αρθρο: 4
Ηµ/νία: 07.10.1996
Ηµ/νία 07.10.1996
Ισχύος:

Κείµενο Αρθρου
Στον Υφυπουργό Νικόλαο Χριστοδουλάκη αναθέτουµε την άσκηση αρµοδιοτήτων επί θεµάτων:
1. Όλων των ∆ιευθύνσεων, Αυτοτελών Τµηµάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο ∆ιοικητικό
Τοµέα του Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού και στις Γενικές ∆ιευθύνσεις:
α) ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων και
β) Μισθών και Συντάξεων,
2. Του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).
3. Του Γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων για τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του ανωτέρω
∆ιοικητικού Τοµέα και Γενικών ∆ιευθύνσεων.
4. Της Υπηρεσίας Στατιστικής.
5. Εποπτείας:
α) Της Σχολής Επιµόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.).
β) Του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
γ) Της ∆ιώρυγας Κορίνθου ΑΕ.
Στις παραπάνω αρµοδιότητες του Υφυπουργού, περιλαµβάνεται και η έγκριση των σχετικών
γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., ως και η αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Ν.Σ.Κ., για θέµατα που
ανατίθενται σ' αυτόν µε την παρούσα.
Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 07.10.1996
Ηµ/νία 07.10.1996
Ισχύος:

Κείµενο Αρθρου
Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες των Υφυπουργών εξαιρούνται:
Α. Οι αρµοδιότητες που αφορούν στα ακόλουθα θέµατα:
α) Ερωτήµατα και αποφάσεις για την επιλογή, τοποθέτηση, µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση και
µετάταξη των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων
των λοιπών υπαλλήλων του Υπουργείου.
β) Συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων, επιτροπών και οµάδων εργασίας.
γ) Κατανοµή θέσεων προσωπικού κατά Οργανική µονάδα.
δ) Υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισµό διαβαθµισµένου υλικού,
άρσης εξουσιοδότησης, συγκρότησης οµάδων πολιτικής άµυνας των κτιρίων του Υπουργείου και
όλων των άλλων υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό, καθώς και συγκρότησης επιτροπών
καταστροφής διασφαλισµένου υλικού.
ε) Οργάνωσης Υπηρεσιών.
στ) Αποσπάσεις και µετατάξεις στο Υπουργείο Οικονοµικών υπαλλήλων άλλων φορέων.
ζ) Πράξεις πρόσληψης ή διορισµού προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµικών και Νοµικών
Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και ανάθεσης µίσθωσης έργου σε Φυσικά Πρόσωπα.
Β. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, για τη µεθόδευση και το συντονισµό της δραστηριότητας των
κατωτέρω υπηρεσιών:
α) ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
β) Γραφείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 07.10.1996
Ηµ/νία 07.10.1996
Ισχύος:

Κείµενο Αρθρου
1. Στις κατά τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, αρµοδιότητες των Υφυπουργών µε τις εξαιρέσεις του
άρθρου 5, περιλαµβάνονται και η πρόταση έκδοσης ατοµικών και κανονιστικών διαταγµάτων ή η
συνυπογραφή τους µε άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς, η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και
η έκδοση ατοµικών ή κανονιστικών αποφάσεων µε άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς.
2. Για την άρση αµφισβητήσεων, σχετικών µε την αρµοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του
Υπουργείου Οικονοµικών, αρµόδιος είναι ο Υπουργός.
Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 07.10.1996
Ηµ/νία 07.10.1996
Ισχύος:

Κείµενο Αρθρου
Η κατά το άρθρο 6 παρ. 1 της παρούσας, αρµοδιότητα των Υφυπουργών υπογραφής, κανονιστικών
διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων ασκείται παράλληλα και από τον Υπουργό.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

11ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - 2/93890/0022 - 2000
Αρθρο: 0
Ηµ/νία: 10.01.2000
Ηµ/νία Ισχύος: 10.01.2000

Κείµενο Αρθρου
"1. Αναπροσαρµόζουµε τα έξοδα κίνησης των επιµελητών των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων και
των εισαγγελιών αυτών, των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι
ασχολούνται αποκλειστικά µε την επίδοση δικογράφων, στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
δραχµών µηνιαίως.Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2000, να δηµοσιευθεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Αριθ.2/93890/0022 ΦΕΚ Β`5/10/1/00 Εξοδα
κίνησης επιµελητών δικαστηρίων
ΟΙ γποΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρΘρου 28 του Ν.
1968/1991 (ΦΕΚ 150Α`).
2. Τις διατόξειςτης παραγράφου 3του άρΘρου 5του Ν.
2685/1999 (ΦΕΚ 35Α `).
3. Τις διατάξεις του άρΘρου 29Α` του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137Α`), όπως προστέΘηκε µε το άρΘρ 27T0U Ν.2081/1992
(ΦΕΚ154Α`) καιτου άρΘρου 1T0U Ν.2469/1997(ΦΕΚ38Α`).
4. Τo γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσΘετη ετήσια δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού ύψους 152 εκατ., η οποία
Θα καλυφΘεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του γπουργείου ∆ικαιοσύνης έτους 2.000.
5.Την αριΘµ. 1107147/1239/0006Α`/4.10.96 κοινή απόφαση ΠρωΘυπουργού και γπουργού Οικονοµικών ?ΑνάΘεση αρµοδιοτήτων γπουργού Οικονοµικών στους γφυπουργούς Οικονοµικών? (ΦΕΚ922 Β`) , αποφασίζουµε:
?1. Αναπροσαρµόζουµε τα έξοδα κίνησης των επιµελητών των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών, των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 0Ι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά
µε την επίδοση δικογράφων , στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχµών µηνιαίως.
Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου
2000, να δηµοσιευΘεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΘήνα, 24 ∆εκεµβρίου 1999
ΥΦVn.οικοΝΟΜΙΚΩΝ οι ynoyProI ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ~ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

12ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΥΑ 379//2005 (ΥΑ 37930/∆ΙΟΕ 1264 ΦΕΚ Β 1432 2005): +Καθορισµός
αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας-Οικονοµικών. (375699)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν συναφή Νοµοθετήµατα(Εκδοθέντα βάσει
οµοίων Εξουσιοδοτικών ∆ιατάξεων). Πιέστε εδώ για εµφάνισή τους
Αρθρο

0

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία

1

Αριθµ. 37930/∆ΙΟΕ 1264(ΦΕΚ Β 1432/14.10.2005)
Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγµατος.
β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο
του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α΄ 98),
γ) Του π.δ. 284/1988 "Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών" (ΦΕΚ Α΄ 128),
όπως ισχύει.
14 Οκτωβρίου 2005
δ) Του π.δ. 178/2000 "Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ Α΄
165), όπως ισχύει.
ε) Του ν. 2860/2000 "∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης" (ΦΕΚ Α΄ 251).
στ) Του π.δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών" (ΦΕΚ Α΄ 57).
ζ) Του π.δ. 121/2004 "∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ Α΄ 84).
η) Του π.δ. 205/2005 "∆ιορισµός Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών" (ΦΕΚ
Α΄ 250).
θ) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2503/1997 "∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις"
(ΦΕΚ Α΄ 107).

2. Την υπ` αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών "Καθορισµός αρµοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών" (ΦΕΚ 519 Β΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αρθρο 1
1. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών προσδιορίζει επακριβώς την
πολιτική του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού
Συµβουλίου
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συντονίζει την εφαρµογή της
πολιτικής αυτής και εποπτεύει την εφαρµογή της από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου.
2. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα
της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
3. Η εκπροσώπηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και η άσκηση των δικαιωµάτων του
ως
µετόχου ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
4.
Στις αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ανήκει η
εκπροσώπηση του Υπουργείου στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, καθώς και όλα τα
θέµατα που δεν ανατίθενται µε την παρούσα απόφαση στους Υφυπουργούς.
Αρθρο 2
1. Στον Υφυπουργό Χρήστο Φώλια αναθέτουµε την άσκηση αρµοδιοτήτων σε
θέµατα:
1. Της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής
Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων και των κατωτέρω ∆ιευθύνσεων και των
Ειδικών Υπηρεσιών αυτής:
α) Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραµµάτων,
β) ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραµµάτων,
γ) Ελέγχου και Εκταµιεύσεων,
δ) ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών,
ε) ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
στ) Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ),
ζ) Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνοχής,
η) Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωµής του Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
και του Ταµείου Συνοχής,
θ) Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και
Προγραµµάτων,

ι) Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων,
ια) Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
INTERREG.
2. Της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και των κατωτέρω
∆ιευθύνσεων
και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής:
α) Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων,
β) Κεφαλαίων Εξωτερικού,
γ) Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθµιστικών Οφελών.
3. Εποπτείας της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης (ΜΟ∆).
II.
Οι συλλογικές αποφάσεις µε τις οποίες εγκρίνεται η ένταξη έργων και
µελετών στο ετήσιο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων καθώς και οι τροποποιήσεις
αυτών, υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
III.
Οι αποφάσεις υπαγωγής και ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων κατά τον
νόµο
3299/2004 υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
" Αρθρο 3"
" Ι. Στον Υφυπουργό Αντώνιο Μπέζα αναθέτουµε την άσκηση αρµοδιοτήτων σε
θέµατα:
1. Όλων των οργανικών µονάδων (Γενικής ∆ιεύθυνσης, ∆ιευθύνσεων και
Τµηµάτων)
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Οι αρµοδιότητες αυτές
ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
2. Όλων των οργανικών µονάδων (Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, ή άλλης
ονοµασίας Υπηρεσιών, Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων), της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών, που υπάγονται
στις παρακάτω Γενικές ∆ιευθύνσεις:
α) Φορολογίας,
β) Φορολογικών Ελέγχων,
γ) Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης,
δ) Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ), ε) Οικονοµικής Επιθεώρησης,
3. Των παρακάτω ∆ιευθύνσεων και Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών, που
υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης:
α) ∆ιοικητικού,

β) Προσωπικού ∆.Ο.Υ,
γ) Οικονοµικού,
δ) Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (ΥΕΕΑ∆),
ε) Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ∆ΕΑ∆),
Οι αρµοδιότητες της ∆/νσης ∆ιοικητικού, που αφορούν στη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων, ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό
Οικονοµίας
και Οικονοµικών
4. Της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων
5. Του Γραφείου Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αµφισβητήσεων (ΑΕΤΑ).
6. Του Γραφείου Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ).
7. Των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
τα
οποία περιήλθαν από τους Γενικούς Γραµµατείς Περιφερειών στον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 2503/1997 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου
και νόµου, µε εξαίρεση τα θέµατα των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
8. Εποπτείας των παρακάτω νοµικών προσώπων:
α) Ειδικού Ταµείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης και
Αλκοολούχων
(Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α),
β) Βαρβακείου Ιδρύµατος,
γ) Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε),
II. Στις αρµοδιότητες του Υφυπουργού περιλαµβάνονται και ερωτήµατα και
αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, µετακίνηση, απόσπαση και
µετάθεση των Προϊσταµένων Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων
των
λοιπών υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ` αριθµ 37930/∆ΙΟΕ 1264/ 14.10.2005 απόφαση".
***Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο µόνο της ΥΑ 5733/∆ΙΟΕ
179/2006 (ΦΕΚ Β΄ 204/2006)
Αρθρο 4
1. Στον Υφυπουργό Πέτρο ∆ούκα αναθέτουµε την άσκηση αρµοδιοτήτων σε
θέµατα:
1. Ολων των οργανικών µονάδων (Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων ή άλλης
ονοµασίας Υπηρεσιών, Αυτοτελών Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων), της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών :

α) Της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής,
β) Της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων
2. Του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
3. Των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής, τα οποία περιήλθαν από τους Γενικούς Γραµµατείς Περιφερειών στον
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών µε βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 2503/1997 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του αυτού
ως άνω άρθρου και νόµου.
4. Εποπτείας των παρακάτω νοµικών προσώπων:
α) Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) Α.Ε.,
β) Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων,
γ) Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆-∆ΗΧ),
δ) ∆ηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών (∆ΕΚΑ) Α.Ε.,
ε) ∆ιώρυγας Κορίνθου Α.Ε.,
στ) Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Υλικού (Ο∆∆Υ) Α.Ε.,
ζ) Οργανισµού Περίθαλψης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑ∆).
ΙΙ. 1. Στις αρµοδιότητες του Υφυπουργού περιλαµβάνονται και ερωτήµατα και
αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, µετακίνηση, απόσπαση και
µετάθεση των Προϊσταµένων Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων
των λοιπών υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.
2. Οι αποφάσεις µεταφοράς πιστώσεων από έκτακτες δαπάνες και δαπάνες
αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών υπογράφονται και από τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
3. Οι αποφάσεις παραχώρησης κατά χρήση ή κυριότητα ∆ηµοσίων Κτηµάτων
υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Αρθρο 5
Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες των Υφυπουργών εξαιρούνται:
1. Οι αρµοδιότητες που αφορούν τα ακόλουθα θέµατα:
α) Συγκρότηση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των συλλογικών οργάνων των
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών νοµικών
προσώπων.
β) Ερωτήµατα και αποφάσεις για την προαγωγή, τοποθέτηση, µετακίνηση,
απόσπαση και µετάθεση των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων.
γ) Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συµβουλίων, Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας και
συλλογικών οργάνων κάθε µορφής, ανεξαρτήτως αντικειµένου.
δ) Κατανοµή θέσεων προσωπικού κατά οργανική µονάδα.
ε) Υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισµό
διαβαθµισµένου υλικού, άρσης εξουσιοδότησης, συγκρότησης οµάδων πολιτικής
άµυνας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων Υπηρεσιών που
υπάγονται
σ`αυτό, καθώς και συγκρότησης επιτροπών καταστροφής διασφαλισµένου υλικού.

στ) Οργάνωση Υπηρεσιών.
ζ) Αποσπάσεις και µετατάξεις στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
υπαλλήλων άλλων φορέων, καθώς και µετατάξεις υπαλλήλων του ιδίου
Υπουργείου
από κλάδο σε κλάδο.
η) Πράξεις πρόσληψης ή διορισµού προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και
ανάθεσης µίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα.
θ) Πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν πληρωµή
συµπληρωµατικών συντάξεων σε συνταξιούχους και βοηθηµατούχους γενικά του
∆ηµοσίου.
2.
Εκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, για τη µεθόδευση και το συντονισµό της
δραστηριότητας των Γραφείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
Αρθρο 6
Στις, κατά τα άρθρα 2, 3 και 4 της παρούσας, αρµοδιότητες των Υφυπουργών,
µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 5, περιλαµβάνονται και:
α) Η πρόταση έκδοσης ατοµικών και κανονιστικών διαταγµάτων ή η συνυπογραφή
τους µε άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς, η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων
και
η έκδοση ατοµικών ή κανονιστικών αποφάσεων µε άλλους Υπουργούς ή
Υφυπουργούς,
καθώς και οι αρµοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου.
β) Η έγκριση των γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ, ως και η αποδοχή και έγκριση
πρακτικών του Ν.Σ.Κ, για τα θέµατα που ανατίθενται σ`αυτούς µε την παρούσα
απόφαση.
Αρθρο 7
1. Η αρµοδιότητα των Υφυπουργών για την υπογραφή κανονιστικών διαταγµάτων
και κανονιστικών αποφάσεων της περ. α΄ του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης,
ασκείται παράλληλα και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
2. Η αρµοδιότητα των Υφυπουργών για την εποπτεία των αναφεροµένων στην
παρούσα απόφαση νοµικών προσώπων ασκείται από κοινού µε τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
3. Για την άρση αµφισβητήσεων, σχετικών µε την αρµοδιότητα οποιουδήποτε
οργάνου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών αρµόδιος είναι ο Υπουργός.
Αρθρο 8
Η υπ` αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών "Καθορισµός αρµοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών" καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2005
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

13ο από 13 επισυναπτόµενα έγγραφα – διατάξεις
στην προτεινόµενη από την Ο∆ΥΕ Υπουργική
απόφαση για την αναπροσαρµογή των εξόδων
κίνησης των επιµελητών δικαστηρίων.
ΥΑ 423//2007 (ΥΑ 42362/Υ252 ΦΕΚ Β 1948 2007): Καθορισµός αρµοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών. (433438)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν συναφή Νοµοθετήµατα(Εκδοθέντα βάσει
οµοίων Εξουσιοδοτικών ∆ιατάξεων). Πιέστε εδώ για εµφάνισή τους
Αρθρο

0

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία

1

Αριθµ. 42362/Υ252
(ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007)
Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγµατος.
β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α` 98), "Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα".
γ) Του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α` 128) "Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών",
όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ Α` 165) "Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας", όπως ισχύει.
ε) Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α` 251) "∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης".
στ) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α` 57) "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής
Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών"
ζ) Του π.δ. 204/2007 (ΦΕΚ Α` 230) "∆ιορισµός του Κ. Καραµανλή του
Αλεξάνδρου, Αρχηγού του Κόµµατος της "Νέας ∆ηµοκρατίας" (Ν.∆.), ως
Πρωθυπουργού".
η) Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α` 232) "∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών".
θ) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α` 107) "∆ιοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις".
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Αρθρο

1

Άρθρο 1
1. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών προσδιορίζει επακριβώς την πολιτική
του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συµβουλίου και των
λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συντονίζει την εφαρµογή της
πολιτικής
αυτής και εποπτεύει την εφαρµογή της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
2. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα
της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
3. Η εκπροσώπηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου και η άσκηση των δικαιωµάτων του
ως
µετόχου ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
4. Η εποπτεία των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
νοµικών προσώπων ανήκει στις αρµοδιότητες του Υπουργού.
5. Στις αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ανήκει η
εκπροσώπηση του Υπουργείου στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, καθώς και όλα τα
θέµατα που δεν ανατίθενται µε την παρούσα απόφαση στους Υφυπουργούς.

Αρθρο

2

Άρθρο 2
Ι. Στον Υφυπουργό Αντώνιο Μπέζα αναθέτουµε την άσκηση αρµοδιοτήτων σε
θέµατα:
1. Όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
2. Όλων των οργανικών µονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών
Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στις παρακάτω Γενικές ∆ιευθύνσεις
της
Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεµάτων:
α) Φορολογίας
β) Φορολογικών Ελέγχων
γ) Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
δ) Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ),
ε) Οικονοµικής Επιθεώρησης
στ) ∆ηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων
3. Των παρακάτω ∆ιευθύνσεων και Ειδικών Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών, που

υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής
Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων:
α) ∆ιοικητικού
β) Προσωπικού ∆.Ο.Υ
γ) Οικονοµικού
δ) Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (ΥΕΕΑ∆)
ε) Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ∆ΕΑ∆)
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού, που αφορούν στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, ασκούνται παράλληλα και από τον
Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
4. Της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων.
5. Του Γραφείου Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αµφισβητήσεων (ΑΕΤΑ).
6. Του Γραφείου Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΑΧΣ).
7. Των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
µε
εξαίρεση τα θέµατα των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
II. Στις αρµοδιότητες του Υφυπουργού περιλαµβάνονται και ερωτήµατα και
αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, µετακίνηση, απόσπαση και
µετάθεση των Προϊσταµένων Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων
των
λοιπών υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.
III. Οι αποφάσεις παραχώρησης κατά χρήση ή κυριότητα ∆ηµοσίων Κτηµάτων
υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.

Αρθρο

3

Άρθρο 3
Στον Υφυπουργό Ιωάννη Παπαθανασίου αναθέτουµε την άσκηση αρµοδιοτήτων
σε
θέµατα:
1. Της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής
Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων, των ∆ιευθύνσεων και των Ειδικών
Υπηρεσιών
αυτής.
Οι συλλογικές αποφάσεις µε τις οποίες εγκρίνεται η ένταξη έργων και µελετών
στο ετήσιο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,
υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.

2. Της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, των ∆ιευθύνσεων και του
Αυτοτελούς Γραφείου αυτής.
Οι αποφάσεις υπαγωγής και ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων κατά το νόµο
3299/2004 (ΦΕΚ Α` 261) όπως ισχύει, υπογράφονται και από τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
3. Της Ειδικής Υπηρεσίας "Αρχή Πληρωµής του Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών και του Ταµείου Συνοχής".

Αρθρο

4

Άρθρο 4
Ι. Στον Υφυπουργό Νικόλαο Λέγκα αναθέτουµε την άσκηση αρµοδιοτήτων σε
θέµατα:
1. Όλων των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής.
2. Του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).
3. Των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής.
II. Στις αρµοδιότητες του Υφυπουργού περιλαµβάνονται και ερωτήµατα και
αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, µετακίνηση, απόσπαση και
µετάθεση των Προϊσταµένων Τµηµάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων
των
λοιπών υπαλλήλων των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.
III. Οι αποφάσεις µεταφοράς πιστώσεων από έκτακτες δαπάνες και δαπάνες
αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών υπογράφονται και από τον Υπουργό
Οικονοµίας
και Οικονοµικών.

Αρθρο

5

Άρθρο 5
Από τις ανωτέρω αρµοδιότητες των Υφυπουργών εξαιρούνται:
1. Οι αρµοδιότητες που αφορούν τα ακόλουθα θέµατα:
α) Ερωτήµατα και αποφάσεις για την προαγωγή, τοποθέτηση, µετακίνηση,
απόσπαση και µετάθεση των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων.
β) Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συµβουλίων, Επιτροπών, Οµάδων Εργασίας και
συλλογικών οργάνων κάθε µορφής, ανεξαρτήτως αντικειµένου.
γ) Κατανοµή θέσεων προσωπικού κατά οργανική µονάδα.
δ) Υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισµό
διαβαθµισµένου υλικού, άρσης εξουσιοδότησης, συγκρότησης οµάδων πολιτικής
άµυνας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων Υπηρεσιών που
υπάγονται
σ` αυτό, καθώς και συγκρότησης επιτροπών καταστροφής διασφαλισµένου
υλικού.
ε) Οργάνωση Υπηρεσιών.

στ) Αποσπάσεις και µετατάξεις στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
υπαλλήλων άλλων Φορέων, καθώς και µετατάξεις υπαλλήλων του ιδίου
Υπουργείου
από κλάδο σε κλάδο.
ζ) Πράξεις πρόσληψης ή διορισµού προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και των νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και
ανάθεσης µίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα.
η) Πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν πληρωµή
συµπληρωµατικών συντάξεων σε συνταξιούχους και βοηθηµατούχους γενικά του
∆ηµοσίου.
2. Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τη µεθόδευση και το συντονισµό της
δραστηριότητας των Γραφείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.

Αρθρο

6

Άρθρο 6
Στις κατά τα άρθρα 2, 3 και 4 της παρούσας αρµοδιότητες των Υφυπουργών, µε
τις εξαιρέσεις του άρθρου 5, περιλαµβάνονται και:
α) Η πρόταση έκδοσης ατοµικών και κανονιστικών διαταγµάτων ή η συνυπογραφή
τους µε άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς, η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων
και η
έκδοση ατοµικών ή κανονιστικών αποφάσεων µε άλλους Υπουργούς ή
Υφυπουργούς,
καθώς και οι αρµοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου.
β) Η έγκριση των γνωµοδοτήσεων του ΝΣΚ, ως και η αποδοχή και έγκριση
πρακτικών του ΝΣΚ, για τα θέµατα που ανατίθενται σ` αυτούς µε την παρούσα
απόφαση.

Αρθρο

7

Άρθρο 7
1. Οι αρµοδιότητες των Υφυπουργών υπογραφής κανονιστικών διαταγµάτων και
κανονιστικών αποφάσεων της περ. α` του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης
ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
2. Για την άρση αµφισβητήσεων, σχετικών µε την αρµοδιότητα οποιουδήποτε
οργάνου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών αρµόδιος είναι ο Υπουργός.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2007
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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