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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ
784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή
του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως
ισχύει.

2

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

3

Τροποποίηση απόφασης κατανομής για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος σε εργατικό ατύχημα, στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

4

Σύσταση - συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας», εποπτευόμενο από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΠ2004980ΕΞ2018
(1)
Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ
784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α’/6-5-2010)
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως το άρθρο δεύτερο.
2. Την αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’
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βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/
28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/
23-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ5/2015 (ΦΕΚ 204/τ.Β’/
27-1-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/
23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/
9-10-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/
04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/
29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 10 της
αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:
«Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης,
του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, διενεργείται μέσω της Διεύθυνσης Λογιστικής
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Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24), του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».
II. Την προσθήκη παραγράφου (5) στο τέλος του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:
«5.Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12
της παρούσης. Την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής της
ΔΙΑΣ ΑΕ αναλαμβάνει η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής
Κυβέρνησης (πρώην Δ24), του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους».
III. Την αντικατάσταση του άρθρου 13 της αριθμ.
2/37345/0004/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:
«Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., μετά την εντολή
κατάθεσης των σχετικών ποσών, από τη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24), στους λογαριασμούς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Τραπεζών,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 και από τα Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας
που αναφέρονται στο άρθρο 12, φροντίζει, για την μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς
λογαριασμούς των αμειβομένων.
Για τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η μεταφορά των ποσών
γίνεται μετά από εντολή πληρωμής των Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ., η οποία προκύπτει από την πάγια εξουσιοδότηση που περιγράφεται στο άρθρο 12 και από τα αρχεία
που αποστέλλονται στην ΕΑΠ από εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
Η αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε., για τις υπηρεσίες που παρέχει
στα Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και σε λοιπούς φορείς πλην Κεντρικής Διοίκησης βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του
Φορέα».
IV. Την αντικατάσταση του 5ου, 6ου και 7ου εδαφίου
του άρθρου 20 της αριθμ. 2/37345/0004/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) ως εξής:
«Κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που
υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας με
τη βάση δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η Ενιαία Αρχή Πληρωμής δεν
θα δέχεται ηλεκτρονικά αρχεία μισθοδοσίας τα οποία θα
εμπεριέχουν μη απογεγραμμένους μισθοδοτούμενους.
Ειδικά για τους απογεγραμμένους (μη ενεργούς) που
έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία τους θα επιτρέπεται η πληρωμή τους για μια μόνο φορά μετά την αποχώρηση. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η καταβολή
πάσης φύσεως αμοιβής, περισσότερων της μιας φοράς,
εφόσον υπάρχουν οφειλές που σχετίζονται με την ενεργό υπηρεσία, κατά τη διαδικασία υποβολής αρχείου στο
σύστημα πληρωμής της ΕΑΠ, θα εμφανίζεται ισχυρό μήνυμα αποτροπής υποβολής μη νόμιμων μελλοντικών
πληρωμών. Οι εκκαθαριστές αποδοχών υποχρεούνται να
ενημερώσουν με επαρκή αιτιολόγηση την ΕΑΠ για κάθε
υποβολή αρχείου στο σύστημα πληρωμών της το οποίο
θα περιλαμβάνει μη απογεγραμμένους (μη ενεργούς)
μισθοδοτούμενους».

Τεύχος Β’ 4936/05.11.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Γ2α/3574 Σχετ. 43109/18, 1259/17
(2)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (Α 236).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η)
του π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων»
(Α’70).
δ) Το αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’116).
2. Την αριθμ. Υ25/06-10-2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’2144), όπως
ισχύει.
3. Την αριθμ. Υ4α/οικ.123764/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου
Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Β’3485), όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. Υ4α/οικ.121820/21-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης (Β’3428), όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 7707/16-02-2017 εισήγηση της Διοίκησης
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
6. Το Απόσπασμα Πρακτικών της αριθμ. 26ης/
05-11-2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (θέμα 7).
7. Το Απόσπασμα Πρακτικών της αριθμ. 36ης/08-11-2017
Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ» και του Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης (θέμα 15ο ΕΗΔ).
8. Τις από 15-09-2014 και 31-07-2017 αιτήσεις του ιατρού Κράλλη Παναγιώτη.
9. Την αριθμ. 5555/08-08-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από
τον Αν. Υπουργό Υγείας.
10. Την απόφαση της 84ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
κατά την 07-09-2018 (Θέμα 8).

