Αριθ. 2067978/7450/0022/14-10-1998 (ΦΕΚ 1124/Β/27-10-1998)
Καθορισμός του ύψους του εφάπαξ χρηματικού ποσού που χορηγείται σε υπαλλήλους Δημοσίου και
Ν.Π.Δ.Δ. που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2606/98 (ΦΕΚ 89/Α/22-4-98).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2085/1992.
3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-92 κ.υ.α. (ΦΕΚ 667/Β) «Καθορισμός προβληματικών περιοχών
σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν.2085/92».
4. Το άρθρο 40 του Ν.849/78, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/93.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 26 και 28 του Ν.2362/95.
6. Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4-10-96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20-10-97 (ΦΕΚ 924/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος του εφάπαξ χρηματικού ποσού που καταβάλλεται στους μετατιθέμενους υπαλλήλους σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών, ως εξής:
α) Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής Α’ κατηγορίας:
i)

για άγαμο υπάλληλο ποσό 350.000 δρχ., (ΣΣ 1.027,15 €)

ii) για έγγαμο υπάλληλο ποσό 400.000 δρχ., (ΣΣ 1.173,88 €) και
iii) για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα τέκνα ηλικίας μέχρι 20 ετών, ή μέχρι 24 ετών εάν σπουδάζουν ή
ανεξαρτήτως ηλικίας εάν είναι ανίκανα για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% ποσό
550.000 δρχ. (ΣΣ 1.614,09 €)
β) Σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής B’ κατηγορίας:
i)

για άγαμο υπάλληλο ποσό 300.000 δρχ. (ΣΣ 880,41 €)

ii) για έγγαμο υπάλληλο ποσό 350.000 δρχ. (ΣΣ 1.027,15 €) και
iii) για έγγαμο υπάλληλο με άγαμα τέκνα ηλικίας μέχρι 20 ετών ή μέχρι 24 ετών εάν σπουδάζουν ή
ανεξαρτήτως ηλικίας εάν είναι ανίκανα για εργασία και ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% ποσό
500.000 δρχ. (ΣΣ 1.467,35 €)
2. Η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος και με την
προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
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α) Κατάσταση πληρωμής.
β) Απόφαση μετάθεσης υπαλλήλου
γ) Βεβαίωση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που μετατέθηκε ο υπάλληλος, ότι ανέλαβε καθήκοντα
στη νέα του υπηρεσία και
δ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση.
3. Η δαπάνη για το εφάπαξ χρηματικό ποσό των μετατιθεμένων υπαλλήλων βαρύνει τον προϋπολογισμό
εξόδων της υπηρεσίας στην οποία μετατίθενται οι υπάλληλοι και ειδικότερα τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων (ΚΑΕ).
α) Για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου τον ΚΑΕ 0268 και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. του Δημοσίου τον ΚΑΕ 0363.
β) Για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. τον ΚΑΕ 0286.
4. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος η κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού
φoρέα.
Επιπλέον για το προσωπικό που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, το εφάπαξ αυτό χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε
εισφορές υπέρ ΙΚΑ.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-1997, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 20, παρ. 2, του Ν.
2606/98.
6. Από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης προκαλείται δαπάνη τόσο σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού όσο και των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ., το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί γιατί
εξαρτάται κάθε φορά από τον αριθμό των υπαλλήλων που μετατίθενται σε Υπηρεσίες Προβληματικών
περιοχών με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 1998
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