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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013
Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/

Β΄/4.6.2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσω−
πικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και 
Β΄ βαθμού», όπως ισχύει.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. α. Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την 

εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οι−
κονομίας από τα κράτη − μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.» και ειδικότερα του 
άρθρου 2ου όπως ισχύει.

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 του άρθ. 1 παρ. 5 του Ν. 2303/1995 

(ΦΕΚ 80/Α΄/1995) όπως αντικαταστάθηκε με το αριθ. 15 
του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α΄/2000).

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

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

η. Τις διατάξεις των άρθρων 80 − 82 και 93 του Ν. 4172/ 
2013 (ΦΕΚ 167/Α/23−07−2013)

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).

ιγ. Το Π.Δ. 119/13 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153 Α/25−6−2013)

ιδ. Η υπ’ αριθμ.Υ48/9−7−2012(ΦΕΚ 2105/Β/9−7−2012) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»

2. Την αριθ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4.6.2010) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απο−
γραφή 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 Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4.6.2010) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απο−
γραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», όπως ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής :

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Στις διατάξεις της παρούσης απόφασης υπάγονται 
επίσης τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί, 
οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, το προσωπικό της 
Βουλής και οι Ειδικοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες 
των Βουλευτών».

2. Η περίπτωση 1.20 της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φυσικά πρόσωπα που 
απασχολούνται στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Το−
πική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση 
μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
ή έμμισθης εντολής.

3. Η περίπτωση 1.21 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής: «Απογράφεται επίσης το πάσης 
φύσεως προσωπικό που λαμβάνει με καθοιονδήποτε 
τρόπο κάθε είδους αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές, 
ή αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία 
καταβαλλόμενες απολαβές από το Ελληνικό Δημόσιο. 
Στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου πε−
ριλαμβάνονται οι περιπτώσεις της πρακτικής άσκησης, 
η αποζημίωση λόγω δικαστικής απόφασης, οι θεραπαι−
νίδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι υπότροφοι και 
οι αντιρρησίες συνείδησης».
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4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1, η οποία προστέθηκε 
με την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/28−9−2012 (ΦΕΚ 
Β/2658) Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «Απογράφονται 
τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν 
πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζη−
μιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβές και 
συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση εργασίας 
ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορί−
ζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄), όπως ισχύει, εκτός των φορέων που υπάγονται 
στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ314/Α/2005).»

5. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 5 τροποποιείται 
ως εξής: «2. Αποστολή της ΕΑΠ είναι η πληρωμή, μέσω 
τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών 
ή προσθέτων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδή−
ποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του 
πάσης φύσεως προσωπικού και φυσικών προσώπων 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 1».

6. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 12 − Υποχρεώσεις των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και 

λοιπών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ΟΤΑ, καθώς και οι φορείς του δημο−

σίου τομέα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρ−
θρου 14 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), εκτός των φορέων 
που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Νόμου 3429/2005 
(ΦΕΚ 314/Α/2005), υποχρεούνται να ορίζουν τραπεζικό 

λογαριασμό τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ή 
σε εμπορική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, τον οποίο 
θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την καταβολή των 
αμοιβών που εμπίπτουν στην ΕΑΠ.

Ακόμη, υποχρεούνται να εξουσιοδοτήσουν παγίως την 
ΕΑΠ για την χρέωση του παραπάνω τραπεζικού λογα−
ριασμού τους, με το ποσό των αμοιβών που καταβάλ−
λεται στις οριζόμενες από το άρθρο 15 της παρούσας 
ημερομηνίες στους δικαιούχους, καθώς και με το ποσό 
που πρέπει να καταβληθεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανο−
μένων των ασφαλιστικών φορέων) ως κρατήσεις. Μετά 
το πέρας κάθε διαδικασίας καταβολής από την ΕΑΠ το 
υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού μηδενίζεται.

Σε περίπτωση μη εύρεσης επαρκούς υπολοίπου για 
πληρωμή των τρίτων φορέων, οι καταβολές δεν θα 
πραγματοποιούνται και τυχόν πρόστιμο ή προσαυξήσεις 
που καταλογίζονται βαρύνουν τον φορέα για λογαρια−
σμό του οποίου η ΕΑΠ διενεργεί τις καταβολές».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
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