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- Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 48/5.10.2012
Αναγνώριση χρόνου σπουδών σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κολλέγια
- Επιχορηγήσεις σε μονάδες παραγωγής
χυμών
- Αριθμ. 39433/14.9.2012
Τροποποίηση καθορισμού ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή
ενέργεια

Αριθμ. Δ6Α 1137350 ΕΞ 4.10.2012
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−9−2012
(Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

- Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.
22624/28.9.2012
Τροποποίηση
της
υπ’
αριθμ.
2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/
Β΄/4−6−2010) 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 τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
2/49931/0004/27−7−2010 (ΦΕΚ 1135/
Β΄/27−7−2010) όμοιά της

Οποίος συνάδελφος έχει

Τ

ροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασή μας, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ., παρατείνοντας
την ημερομηνία των παραγράφων 1α και 1β, καθώς και κάθε ενέργει-

ας που συνεπάγονται αυτές, από 8/10/2012 σε 22/10/2012, προκειμένου να
λυθούν τεχνικά προβλήματα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφασή μας.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012

κάποια πρόταση για την

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

καλύτερη εικόνα του

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr
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Αρ.Πρωτ.Α31415/04-10-2012
Διευκρινήσεις επί των διατάξεων
του άρθρου 102 του N.4070/2012
(Α΄ 82) αναφορικά με θέματα μεταβίβασης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 48/5.10.2012
Αναγνώριση χρόνου σπουδών σε μουσικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα και κολλέγια

Μ

ε αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου σπουδών σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ωδεία, μουσικές
σχολές και σχολές βυζαντινής μουσικής) ή σε κολλέγια, στα πλαίσια

Γνωμοδότηση
278/2012

Ν.Σ.Κ.

αριθ.

των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.3996/2011, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή/και να προσαυξηθεί το ποσό της σύνταξης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αν, ενόψει και της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1545/1985,
η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν.
3655/2008, η οποία χορηγείται
από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε εργαζόμενες
μητέρες, ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας
της μητρότητας, θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και,
συνακολούθως, αν φορολογείται
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994)

1. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ80000/17544/1207/10-09-2012 έγγραφο του τμήματος Β' της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι
αδιαβάθμητα, δηλαδή δεν εμπίπτουν στην έννοια της τυπικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ελλάδα και οι χορηγούμενες από αυτά βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σπουδών, δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του
ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΙΕΚ.

Ως εκ τούτου, τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 40 περ. ε) του Ν. 3996/2011 και επομένως δεν
είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε αυτά, για θεμελίωση συντα-

ΠΟΛ.1192/1.10.2012
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών
συναλλαγών, καταβολής φόρων,
εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων και τεχνικών
προβλημάτων του συστήματος
Taxis

ξιοδοτικού δικαιώματος ή/και προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

2. Επίσης, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου,
αδιαβάθμητα κατά την προαναφερόμενη έννοια είναι και τα κολλέγια (ή αλλιώς
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν. 3696/2008.

Συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν.3996/2011 και δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπου-

ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 4082 Κύρωση
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την άμεση
αποκατάσταση των ζημιών που
προκλήθηκαν ...

δών για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.
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Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 3ης Οκτωβρίου 2012 Παράταση της διάρκειας λειτουργίας
της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής ...

Αριθμ.
πρωτ.:
2757/4.10.2012

Α

31415/

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων
του άρθρου 102 του ν.4070/2012
(Α` 82) αναφορικά με θέματα μεταβίβασης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων
ΠΟΛ.1193/3.10.2012
Κοινοποίηση της 278/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 62/2.10.2012
Κοινοποίηση εγγράφου σχετικά
με την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από
1/7/2012 στο Ε.Τ.Ε.Α.

Εγχειρίδιο 1088/17-09-2012
Κανόνες διακίνησης / εμπορίας
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Επιχορηγήσεις σε μονάδες παραγωγής χυμών

Τ

η δυνατότητα να ενταχθούν στον επενδυτικό νόμο έχουν οι μεταποιητικές
επιχειρήσεις φρούτων και λαχανικών
Ενισχύσεις έως και 50% για μικρομεσαίες μεταποιητικές μονάδες παραγωγής χυμών από φρούτα και λαχανικά δίνει ο επενδυτικός νόμος. Η προθεσμία του
ανοίγει από την 1η Οκτωβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν
από το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής.
Η δραστηριοποίηση στον συγκεκριμένο τομέα θεωρείται ιδιαίτερα αποδοτική και
κερδοφόρα, μια και τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και ιδίως οι χυμοί κατακτούν
όλο και περισσότερες ξένες αγορές.
Αν η παραγωγή τους μάλιστα συνδεθεί και με φρούτα που καλλιεργούνται βιολογικά, τότε αποκτούν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα, σε μια εποχή που οι
καταναλωτές αναζητούν τα «καθαρά» προϊόντα κάνοντας στροφή στην υγιεινή
διατροφή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ευνοηθούν με επιχορήγηση ή και με επιδότηση
leasing καθώς και με φορολογική απαλλαγή με συνολικό ποσοστό και για τις τρεις
μορφές χρηματοδότησης μέχρι και 50%.
Τα ελάχιστα ποσά επένδυσης στην Περιφερειακή Συνοχή είναι:
Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 ευρώ.
Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ.
Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 ευρώ.
Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 ευρώ.
Τα επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται για δαπάνες, όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, συστήματα πιστοποίησης ποιότητας.
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή
του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
1 Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

ΠΟΛ.1194/05-10-2012
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13 09 2012
(ΦΕΚ 2563 τ. Β΄/21.09.2012 από τα
ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.

Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι
δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Για τις νέες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό
προσαυξάνεται κατά 10%.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της
μίσθωσης.

Απόφαση 20696/28-09-2012
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας
Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών.

2 Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και
συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας
μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης,
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.
Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερσυνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Α
π
ό
φ
α
σ
η
Φ80000/18324/3815/28-09-2012
Καθορισμός διαδικασιών απόδοσης εισφορών και προσαρμογής
προϋπολογισμών των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και του Δημοσίου, στα πλαίσια της
χρηματοδότησης της παροχής
κατ΄ οίκον φροντίδας Συνταξιούχων.

Α
π
ό
φ
α
σ
η
Φ.80000/16348/1142/24-09-2012
Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.),
καθορισμός των αρμοδιοτήτων
των οργανικών μονάδων και των
κλάδων από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4083 Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011

Αριθμ. Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012
Τροποποίηση της απόφασης υπ’
αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο».
Αριθμ. Δ5Α 1132159/25.9.2012
Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ.
(Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης)
στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής
καύσης (DIESEL) κινητήρων, το
οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Επιχορηγήσεις σε μονάδες παραγωγής χυμών
βαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης,
την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι θέσεων, τα μέσα μεταφορών και ο
εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, την
αγορά επίπλων και σκευών γραφείου και την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και
αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να
ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
Ακόμη δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.
Εκτός ενίσχυσης είναι και οι δαπάνες εκείνες για την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της
επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτό, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 15 ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.
3 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ' εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται
για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού
5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000 ευρώ.
Από 15% έως 50% τα ποσοστά ενίσχυσης
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) όπου βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της
επιχείρησής τους (μεγάλες, μεσαίες και μικρές) κυμαίνονται από 15% έως 50%.
Στην Α΄ Ζώνη ανήκουν οι Αττική και η Βοιωτία. Στη Γ΄ Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου
και Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε
νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.
Στη Β΄ Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής προβλέπει για τα επενδυτικά σχέδια
επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης για τις υφιστάμενες
επιχειρήσεις 70% και για τις νέες 80% στα προαναφερόμενα ποσοστά (15% έως
50%) και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο θα συμπληρωθεί με φορολογική
απαλλαγή.
Πού θα απευθυνθώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες σε ένα από τα
γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών που υπάρχουν στις 13 περιφέρειες της χώρας.
Περιφέρεια Αττικής, τηλ.: 210 3258800-04, τηλ.: 210 6709721.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τηλ.: 25313 52764.
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τηλ.: 22510 27662, 22510 23201.
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2613 600134.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ.: 24610 53246.
Περιφέρεια Ηπείρου, τηλ.: 26510 26639.
Περιφέρεια Θεσσαλίαςτηλ.: 2413503607.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τηλ.: 26610 39606.
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ.: 2310 379240, 2313 309105.
Περιφέρεια Κρήτης, τηλ.: 2810 278610.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τηλ.: 22813 60283-4-5, 22410 36200, 22410 26182.
Περιφέρεια Πελοποννήσου, τηλ.: 2713 601190, 2713 601192.
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τηλ.: 22310 25360, 22310 29303.
Πηγή: ethnos.gr
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Αριθμ. 39433/14.9.2012
Τροποποίηση καθορισμού ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων
παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια
Τροποποιείται το άρθρο 1ο της υπ’ αριθ. 26430/12.6.2012 (ΦΕΚ 1915/Β/15−6−2012) «Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως εξής:
Καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,45 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (σύνδεση
ΔΕΗ, οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη κ.λπ.).
Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία μειώνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των
500 KW λόγω οικονομιών κλίμακας.
Αντίστοιχα το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία αυξάνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 20 KW.
Η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ και αν
αυτή δεν είναι διαθέσιμη, από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

Άρθρο 2ο
Τροποποιείται το άρθρο 2ο της υπ’ αριθ. 26430/12.6.2012 (ΦΕΚ 1915/Β/15−6−2012) «Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως εξής:
Για τα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν συνδεθεί με τη ΔΕΗ μέχρι το πέρας του 1ου εξαμήνου του 2012 και εντάσσονται στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 χωρίς τη συνδρομή των διατάξεων του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012, το ενισχυόμενο κόστος
κατά την υπαγωγή και την ολοκλήρωση στο εξής, καθορίζεται με τις τιμές του 1ου εξαμήνου του 2012.

Άρθρο 3ο
Η ισχύς της παρούσης ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/28.9.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010) 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 τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 2/49931/0004/27−7−2010
(ΦΕΚ 1135/Β΄/27−7−2010) όμοιά της

Τ

ροποποιούμε την υπ’ αριθμ.
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 προσωπικού του
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού» όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με την υπ’ αριθμ.
2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135/
Β΄/27−7−2010) όμοιά της, ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«1.20 τα μέλη της Κυβέρνησης και οι
Υφυπουργοί, καθώς και οι Γενικοί και
Ειδικοί Γραμματείς. Το προσωπικό της
Βουλής και οι Ειδικοί και Επιστημονικοί
Συνεργάτες των Βουλευτών. Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο
δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου
σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης
έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών,
1.21 Τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό
των φορέων αλλά λαμβάνουν αποδοχές ή αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής».
2. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Απογράφονται τα φυσικά πρόσωπα
που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με
πάσης φύσεως αμοιβή και συνδέονται
με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση
εργασίας ή έργου με τους φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως ισχύει».

3. Στο άρθρο 3, στο τέλος του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθεται φράση, ως εξής: «δ) Γνώσεις και
δεξιότητες και ε) Προτιμήσεις και Προτάσεις και στ) Μισθολογικά Στοιχεία».
4. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, ως εξής:
«4. Προκειμένου για το προσωπικό των
Ν.Π.Ι.Δ., τα πεδία που συμπληρώνονται
υποχρεωτικά είναι: Όνομα, Επώνυμο,
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όνομα Πατέρα, Φύλο,
Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Φορέας Απασχόλησης, Εργασιακή Σχέση, Ημερομηνία Πρόσληψης, Συνολικός Χρόνος
Υπηρεσίας, Μισθολογικά Στοιχεία.
5. Οι υπόχρεοι απογράφονται με ευθύνη των υπηρεσιών προσωπικού των
Ν.Π.Ι.Δ. και η απογραφή διενεργείται
έως τις 31.12.2012».
5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου
2 του άρθρου 4, μετά τη φράση «Ενιαία
Αρχή Πληρωμής», προστίθεται η φράση «σε συνεργασία με το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
6. Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής πραγματοποιεί διασταύρωση των στοιχείων που
υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές
μισθοδοσίας με τη βάση δεδομένων
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου.
Για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργαστεί με τρίτους φορείς για την παροχή
στοιχείων (ιδιαιτέρως δε με το μητρώο
φορολογουμένων TAXIS της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αλλά ενδεικτικά και με μητρώα
ασφαλιστικών φορέων) για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης.
Κατά τη διαδικασία της διασταύρωσης,

όταν εντοπίζονται αμειβόμενοι που
δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με το
μητρώο φορολογουμένων ΤΑΧΙS, θα
ενημερώνονται οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να επικαιροποιηθούν τα τυχόν λανθασμένα στοιχεία,
είτε της Ηλεκτρονικής Αναλυτικής Μισθοδοτικής Κατάστασης, είτε του μητρώου φορολογουμένων TAXIS. Όταν
εντοπίζονται αμειβόμενοι που δεν
μπορούν να ταυτοποιηθούν με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ή έχουν ελλιπή στοιχεία,
θα ενημερώνονται οι εκκαθαριστές
μισθοδοσίας ώστε να ενημερώνουν με
τη σειρά τους, τους πιστοποιημένους
προϊσταμένους μονάδων Διοικητικού
/ Προσωπικού για την απογραφή του
αμειβόμενου ή την συμπλήρωση των
στοιχείων του.
Κατά τη διαδικασία διασταύρωσης των
στοιχείων που υποβάλλονται από τους
εκκαθαριστές μισθοδοσίας με τη βάση
δεδομένων του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η ενημέρωση των εκκαθαριστών μπορεί να
πραγματοποιηθεί, για κάθε αμειβόμενο, έως και για τρεις (3) μήνες διαδοχικά
από τη διενέργεια της πρώτης ενημέρωσης. Μετά την παρέλευση του ως άνω
διαστήματος η Ενιαία Αρχή Πληρωμής
υποχρεούται στην προσωρινή παύση
καταβολής των αμοιβών και απόδοσης
των κρατήσεων των μισθοδοτούμενων του φορέα, μέχρι να απογραφούν
οι αμειβόμενοι που δεν υπάρχουν στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ή να συμπληρωθούν τα
ελλιπή στοιχεία τους. Μετά την επιτυχή
εκ νέου διασταύρωση των στοιχείων
του αμειβομένου, οι οφειλές καταβάλλονται αναδρομικά».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

