
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 3429
24 Δεκεμβρίου 2012

51037

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Διασταύρωση μισθολογικών στοιχείων Μητρώου 

Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 222).  ..................................................................................................... 1

Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Κρεστέ−
νων. ............................................................................................................ 2

Ορισμός δικαστικού καταστήματος. ..................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24−12−2012 (1)
  Διασταύρωση μισθολογικών στοιχείων Μητρώου Αν−

θρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρ−
μογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α. Τις διατάξεις της από 12.12.2012 πράξης νομοθε−

τικού περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβά−
σεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματο−
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδο−
τικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυν−
σης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκό−
λυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξου−
σιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και 
άλλες επείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 240/Α΄/2012).

β. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

γ. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 26/Α΄/2012).
δ. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).
ε. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου δευτέρου του 

Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή 
του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από 
τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νο−
μισματικό Ταμείο», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 
του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄/2010) «Εκλογικές δαπάνες 
συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά 
τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

στ. Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 5 του Ν. 2303/1995 
(ΦΕΚ 80/Α΄/1995) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 15 
του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α΄/2000).

ζ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) όπως ισχύει.

η. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθ. 13 του Ν. 2703/1999 
(ΦΕΚ 72/Α΄/1999).

θ. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/Α΄/1974) όπως 
έχει τροποποιηθεί.

ι. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα.

ια. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).

ιβ. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ.» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).

2. Την αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/ 
4.6.2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονο−
μικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του 
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», 
όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) συντάσσει 
με ευθύνη του και αποστέλλει στην Ενιαία Αρχή Πλη−
ρωμής (εφεξής ΕΑΠ) οριστικοποιημένη κατάσταση σε 
έντυπη μορφή συνοδευμένη από ηλεκτρονικό αρχείο, 
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όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4093/2012. Η εν 
λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα 
εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, οργανικό φορέα, 
σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθε−
στώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Τα στοιχεία ταυτοπρο−
σωπίας θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί με εκείνα 
του Μητρώου Φορολογουμένων του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Στις περιπτώσεις διόρθωσης και επικαιροποίησης των 
στοιχείων της ως άνω κατάστασης το ΥΔΜΗΔ είναι 
υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα την ΕΑΠ έντυπα 
και ηλεκτρονικά.

2. Για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που πε−
ριλαμβάνονται στις οριστικοποιημένες καταστάσεις 
που λαμβάνει η ΕΑΠ από το ΥΔΜΗΔ και αφορά τους 
υπαλλήλους που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή 
αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 
Ζ2, Ζ3 και Ζ4 της παραγράφου Ζ του νόμου 4093/2012, 
η ΕΑΠ υποχρεούται να ελέγχει τις αποδοχές που απο−
στέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με 
τις αντίστοιχες της μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 
2012. Η σύγκριση πραγματοποιείται στο σύνολο των 
ακαθάριστων τακτικών αποδοχών.

3. Για τους υπαλλήλους που τελούν σε διαθεσιμότητα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους Ζ2 και 
Ζ4 ή σε αργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρά−
γραφο Ζ3 της παραγράφου Ζ του νόμου 4093/2012, εάν 
διαπιστωθεί ότι το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών, 
με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας τους 
που υποβάλλονται κάθε φορά, είναι μεγαλύτερο από το 
75% των συνολικών ακαθάριστων αποδοχών τους κατά 
το μήνα Οκτώβρη του 2012, η ΕΑΠ υποχρεούται στη διε−
νέργεια έκτακτης προσωρινής παρακράτησης αποδοχών 
και στην έκδοση νέας αναλυτικής κατάστασης σε έντυ−
πη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία θα περιέχεται η 
εν λόγω παρακράτηση. Στο ανωτέρω όριο επιτρέπεται 
στατιστικά αποδεκτή διακύμανση, η οποία σε κάθε πε−
ρίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50,00) 
ευρώ. Το ποσό της έκτακτης προσωρινής παρακράτησης 
αποδοχών ισούται με το 25% των συνολικών ακαθάρι−
στων αποδοχών της τρέχουσας μισθολογικής περιόδου.

4. Η ως άνω νέα αναλυτική κατάσταση θα αποστέλ−
λεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση 
Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση − Τμή−
μα Γ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα κοι−
νοποιείται στο ΥΔΜΗΔ για τις προσήκουσες ενέργειες. 
Εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τις πιστώσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού, η εκκαθαρίζουσα αρχή 
είναι υποχρεωμένη να συντάξει νέα έντυπη συγκεντρω−
τική κατάσταση μισθοδοσίας της περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4−06−2010 (ΦΕΚ 784/
Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης σε δύο αντίγρα−
φα και να τα αποστείλει άμεσα στην 24η Διεύθυνση 
Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους. Η ΕΑΠ διενεργεί την ως άνω έκτακτη 
προσωρινή παρακράτηση αποδοχών, για όσο χρόνο 
διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 
Εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τις πιστώσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού, το ποσό της έκτακτης 
παρακράτησης εισάγεται ως έσοδο στον κρατικό προϋ−
πολογισμό (Κ.Α.Ε. 3244). Εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας 

βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ α΄ βαθμού 
ή των ΝΠΔΔ, το ποσό της έκτακτης παρακράτησης 
θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ ή 
του ΝΠΔΔ που χρησιμοποιείται για την καταβολή των 
μισθολογικών αμοιβών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 12 της αριθμ. 2/37345/0004/4−06−2010 (ΦΕΚ 784/
Β΄/2010) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρί−
ζουσας αρχής να προβαίνει στην εκκαθάριση της μι−
σθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της 
αποστέλλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις. 
Για το σκοπό αυτό, στην έννοια των αποδοχών δεν 
περιλαμβάνονται τα επιδόματα των άρθρων 15 και 18 
του ν. 4024/2011, τα οποία απαιτούν την πλήρη και απο−
κλειστική απασχόληση του υπαλλήλου με τα αντίστοιχα 
καθήκοντα και συνεπώς παύουν να καταβάλλονται στο 
σύνολο τους με την απομάκρυνση του από αυτά. Για 
τους εκκαθαριστές αποδοχών ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 17 της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/
Β΄/4−6−2010) κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Η εκκαθαρίζουσα αρχή υποχρεούται να προβαίνει 
στην εκκαθάριση σε επόμενη μισθοδοτική περίοδο με 
την καταβολή αναδρομικά των αχρεωστήτως παρακρα−
τηθέντων ποσών.

7. Στην περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ποσού 
της έκτακτης προσωρινής παρακράτησης το πληρωτέο 
ποσό που απομένει είναι μικρότερο του 50% του συνόλου 
των καθαρών αποδοχών, το ποσό της έκτακτης προσω−
ρινής παρακράτησης δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 
ποσοστού αυτού. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές που 
θα καταβληθούν δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες απο−
δοχές πριν τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα.

8. Στην περίπτωση που από τα στοιχεία της διοικητι−
κής υπηρεσίας του μισθοδοτούμενου προκύπτει ότι αυ−
τός δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4093/2012, τότε η 
αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται στην άμεση ενημέρωση 
της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του 
ΥΔΜΗΔ, η οποία ακολούθως επικαιροποιεί το Μητρώο 
Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογρα−
φή) και ενημερώνει έντυπα και ηλεκτρονικά την ΕΑΠ 
για τη μεταβολή αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 
F

Aριθμ. Υ4α/οικ. 121944 (2)
   Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Κρεστένων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ−ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση 

και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν,




