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Αριθμ. 2/42748/0022
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 2/33374/0022/27−4−2012 κοι−
νής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της
Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) «Καθορισμός απο−
ζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απο−
λυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων
Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Γε−
νικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.
Λ. και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες
εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικα−
σιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188 τ.Α΄), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του
Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).».

Τροποποίηση της με αριθμ. 2/33374/0022/27−4−2012
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και
της Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) «Καθορι−
σμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις
γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης
των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ΄ τάξης
των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων
και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολου−
μένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών
κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των
εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με
τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄), του
Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) και του Ν. 3748/2009
(ΦΕΚ 29 τ. Α΄).»..................................................................................
Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ,
άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, οργα−
νισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
που θα απασχοληθούν στις κατ’ αποκοπήν εργα−
σίες για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού−
Κατοικιών 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους
ανά επεξεργαζόμενη μονάδα σε κάθε είδος ερ−
γασίας. ....................................................................................................
Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ,
άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, ορ−
γανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη−
σης, που θα απασχοληθούν στην κατ’ αποκοπήν
εργασία για τη διόρθωση λαθών (Verification)_Α΄
Φάση, κατά την επεξεργασία των ερωτηματολο−
γίων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πλη−
θυσμού−Κατοικιών 2011 και καθορισμός της αμοι−
βής τους ανά επεξεργαζόμενη μονάδα. .....................
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης ..............
Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του
Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδεί−
ας Δήμου Αρχανών − Αστερουσίων στο κεφάλαιο
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ..........................................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄),
1.2. του άρθρου 20, της παρ. 3 του άρθρου 21 και της
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου
Λογιστικού, ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 247 τ. Α΄/1995)», όπως αντικαταστάθηκαν
και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των αντίστοιχων
άρθρων του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄) και τις διατάξεις
της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ 14 τ. Α΄),
1.3. του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 τ. Α΄),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993
(ΦΕΚ 57 τ. Α΄),
1.4. της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ
112 τ. Α΄/1999) «Τροποποίηση και αντικατάσταση .…… του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις»,
1.5. της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 τ. Α΄/2011),
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1.6. του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με
τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2011 (ΦΕΚ 90
τ. Α΄), την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ
24 τ. Α΄) και των περιπτ. α΄ και β΄ της παραγράφου 14
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄),
1.7. του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Ρύθ−
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού .… τομέα και άλλες
διατάξεις»,
1.8. του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 τ. Α΄) «Πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου
Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»,
1.9. των παραγρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 25 του Ν. 4058/
2012 (ΦΕΚ 63 τ. Α΄),
1.10. του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
233 τ. Α΄),
1.11. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 τ. Α΄),
1.12. του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄) «Αξιολόγηση των
μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Π.Δ. 12/2009 (ΦΕΚ
22 τ. Α΄), Π.Δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72 τ. Α΄), Π.Δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107
τ. Α΄) και ισχύει κάθε φορά,
1.13. του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 τ. Α΄) «Φοίτηση και αξι−
ολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.),
1.14 του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 τ. Α΄) «Φοίτηση και αξι−
ολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.),
1.15. του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών»,
2. την αριθμ. 2/37345/00004/2010 (ΦΕΚ 784 τ. Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημο−
σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας
Αρχής Πληρωμής».
3. την αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 τ. Β΄)
«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση… πασχόντων
από σοβαρές ασθένειες κ.λπ.».
4. την αριθμ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180 τ. Β΄) απόφαση
«Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊ−
σταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων διδασκόντων».
5. την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 τ. Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογι−
κών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων
απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ
529 τ. Β΄) όμοια.
6. την αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
7. την αριθμ. Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ομάδας Β΄ στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
8. την αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544 τ. Β΄) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Σύσταση επιτροπής επιλογής
αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
9. την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272 τ. Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγο−
νται στις ειδικές κατηγορίες…..» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Φ.151/34623/Β6/2009
(ΦΕΚ 636 τ. Β΄) όμοια και την αριθμ. Φ.151/64998/Β6/2011
(ΦΕΚ 1307 τ. Β΄).
10. την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου
Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθ−
μια Εκπαίδευση» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη−
κε με την αριθμ. Φ253/67430/Β6/2011(ΦΕΚ 1307 τ. Β΄).
11. την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 τ. Β΄)
Υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των
σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέ−
ρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας καθώς και αυτών
του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία
απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δο−
κιμασίες…..», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την αριθμ. Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 τ. Β΄) όμοια,
12. το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των
πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των απο−
τελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, κατά
τη διάρκεια του οποίου πολλές επιτροπές απασχολού−
νται τουλάχιστον επί τρίμηνο και κυρίως τους μήνες
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, ανάλογα με το αντικείμενό τους,
13. την πρόβλεψη ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2012 συνολικού ποσού 4.100.000,00 €,
περίπου, η οποία αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΚΑΕ
0512 Ειδικού Φορέα 19 – 170 ποσό 2.800.000 €, ΚΑΕ 0563
Ειδικού Φορέα 19 – 170 ποσό 1.300.000 € και ότι για κάθε
επόμενο έτος θα προκαλείται ισόποση δαπάνη η οποία
θα αντιμετωπίζεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμό 2/33374/0022/27−4−2012
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υφυ−
πουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των (ΦΕΚ 1393 Β/27.4.2012) ως εξής:
α) Μετά το τέλος του Κεφαλαίου Β΄ προστίθεται Κε−
φάλαιο Γ΄ ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. Η αποζημίωση όσων συμμετέχουν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και των παραγράφων 4, 5, 6
και 7 του Κεφαλαίου Β΄, στις απολυτήριες εξετάσεις της
Γ΄ τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τά−
ξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις πανελλαδικές
εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς
και στις αντίστοιχες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών
για την εισαγωγή των τελειόφοιτων ή αποφοίτων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολές και τμήματα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απασχολούνται Σάβ−
βατα ή Κυριακές ή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργάσιμες ημέρες
μετά την 30η Ιουνίου και με παράλληλη μη χρήση τους
ως ημερών θερινής άδειας, προσαυξάνεται, για κάθε
ημέρα εργασίας, ως εξής:
Α) Μέλη Δ.Ε.Π., Α.Ε.Ι. ή Ε.Π., Τ.Ε.Ι. κατά 50 ευρώ.
Β) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, ια−
τροί, νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι εκπρόσωποι της νομικής
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Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων κατά 43 ευρώ.
Γ) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι της Κε−
ντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του Δημοσίου ή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από
την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται μ’ αυτό,
εφόσον έχουν βαθμό:
α) Α΄ και Β΄ κατά 35 ευρώ,
β) Γ΄ και Δ΄ κατά 30 ευρώ και
γ) Ε΄ και ΣΤ΄ κατά 25 ευρώ.
Δ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου
κατά 20 €.
2. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης που, κατά το χρόνο συμμετοχής
τους στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης των ημε−
ρήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ΄ τάξης των εσπερινών
Γενικών Λυκείων, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημε−
ρήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και στις αντίστοιχες
εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή
των τελειόφοιτων ή αποφοίτων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην Κεντρι−
κή ή στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθ−
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή σε
άλλες Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν
δικαιούνται την προσαύξηση, που προβλέπεται στην
παράγραφο 1, λόγω απασχόλησης σε εργάσιμες ημέρες
μετά το πέρας του διδακτικού έτους.
β) Το Κεφάλαιο Γ΄ μετατρέπεται σε Κεφάλαιο Δ΄ και
τροποποιείται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα Κεφάλαια
Α΄, Β΄ και Γ΄ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το
πέρας των εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προ−
πληρωμής (Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:
α) για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1 – 5 του Κε−
φαλαίου Α΄ και σε όλες τις περιπτώσεις του Κεφαλαίου
Β΄, του ΚΑΕ 0515 του Ειδικού Φορέα 19 – 170 «Εισιτήριες
εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση»,
β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις
του Κεφαλαίου Α΄, του προϋπολογισμού των περιφε−
ρειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του ΚΑΕ 0515 του Ειδι−
κού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»,
γ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη
περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχόληση
Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περιπτώσεων
1 – 5 του κεφαλαίου Α΄ και των περιπτώσεων 4, 5, 6 και
7 του κεφαλαίου Β΄, του ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα
19 – 170 «Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκ−
παίδευση»,
δ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην πρώτη
περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχό−
ληση Σάββατα και Κυριακές στις Επιτροπές των περι−
πτώσεων 6 – 20 του κεφαλαίου Α΄, του ΚΑΕ 0512 του
Ειδικού Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και
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πραγματοποιούνται από τους εκκαθαριστές των τα−
κτικών αποδοχών,
ε) για τις δαπάνες που προβλέπονται στη πρώτη πε−
ρίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄ και αφορούν απασχόληση
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά
το πέρας του διδακτικού έτους στις Επιτροπές 6 – 20
του κεφαλαίου Α΄, του ΚΑΕ 0563 του Ειδικού Φορέα 182
«Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και πραγματοποιούνται
από τους εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών.
στ) για τις δαπάνες που προβλέπονται στην τρίτη
περίπτωση του Κεφαλαίου Γ΄, του ΚΑΕ 0519 του Ειδικού
Φορέα 19 – 110 «Κεντρική υπηρεσία».
2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται
στα ΚΕΦ. Α, Β και στην περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Γ΄
γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστάσεις πληρωμής σε τέσσερα (4) αντίγραφα,
θεωρημένα από τον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής ή
ελλείψει Προέδρου από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών των δι−
καιούχων, ή για όσους απασχολούνται με σύμβαση
μίσθωσης έργου, αντίγραφο σύμβασης ή βεβαίωση
πρόσληψης.
γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης Επιτροπής ή ορι−
σμού προσωπικού απασχόλησης.
δ) Αντίγραφο απόφασης καθορισμού του προγράμ−
ματος των πανελλαδικών εξετάσεων.
ε) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
3. Ειδικά για την πληρωμή των αποζημιώσεων που
προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις γ), δ) και ε) της
περίπτωσης 1 του παρόντος Κεφαλαίου, πέραν των
δικαιολογητικών της περίπτωσης 2, απαιτείται και βε−
βαίωση του Προέδρου της οικείας Επιτροπής ή του
Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας για την προσφορά
της παρεχόμενης εργασίας τις συγκεκριμένες ημερο−
μηνίες.».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1−1−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ

F
Αριθμ. 2/43431/0022
(2)
Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, άλ−
λων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών
και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα απα−
σχοληθούν στις κατ’ αποκοπήν εργασίες για την επε−
ξεργασία των ερωτηματολογίων των Γενικών Απο−
γραφών Κτιρίων και Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 και
καθορισμός της αμοιβής τους ανά επεξεργαζόμενη
μονάδα σε κάθε είδος εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/09.03.2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στα−

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας»,
β. Την από 16−12−2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο−
μένου (ΦΕΚ 262/Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού
έτους 2011»,
γ. του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/
23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
δ. των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/
09.04.1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνι−
κής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ)
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας
απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θε−
μάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006
(ΦΕΚ 132/Α΄/28.06.2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών,
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
ε. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1997)
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9
του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.04.2010) «Αποκατάσταση
φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φορο−
διαφυγής»,
στ. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.
ζ. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
η. του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),
θ. του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ
221/Α΄/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων»,
ι. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α΄) όπως συ−
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2129/
1993 (ΦΕΚ 57/Α΄).
ια. του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών»,
ιβ. του Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέρ−
γεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών−Κτιρίων και Πλη−
θυσμού− Κατοικιών, κατά τα έτη 2010−2011»,
ιγ. της από 9−5−2011 (ΦΕΚ/Α΄/106) Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού− Κα−
τοικιών».
ιδ. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης,
2. Το Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιε−
χομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών»
(ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011)
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου
πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσί−

ων δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.564.518,80) €,
για το οικονομικό έτος 2012, η οποία θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ΚΑΕ 5252 του προϋπολογισμού της
ΕΛΣΤΑΤ (ειδικός φορέας 23−750). Για την πληρωμή της
παραπάνω δαπάνης έχει δεσμευτεί πίστωση με την
αριθ. 2757/Α2−865/26−3−2012 απόφαση ανάληψης υπο−
χρέωσης, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ και υπαλλήλων άλλων δημοσίων υπηρεσιών,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επι−
χειρήσεων και οργανισμών και οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να απασχοληθούν, πέραν
της υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας τους, στις κατ’
αποκοπήν εργασίες για την επεξεργασία των ερωτη−
ματολογίων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πλη−
θυσμού−Κατοικιών 2011.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι, μπορεί να είναι μόνιμοι ή με σύμ−
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Οι εν λόγω υπάλληλοι δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν
το στατιστικό απόρρητο των στοιχείων που θα περι−
έλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια των ανωτέρω
εργασιών. Παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων ή /
και του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε από
τους ανωτέρω υπαλλήλους επισύρει τις πειθαρχικές και
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7
και 8 του Ν. 3832/2010.
2. Εγκρίνεται η χρησιμοποίηση υπαλλήλων ανά εργα−
σία ως ακολούθως:
• μέχρι 10 υπαλλήλων για την εργασία «Διακίνηση
ερωτηματολογίων»
• μέχρι 40 υπαλλήλων για την εργασία «Κόψιμο ερω−
τηματολογίων στο ψαλίδι»
• μέχρι 70 υπαλλήλων για την εργασία «Οπτική ανά−
γνωση (SCANNING) ερωτηματολογίων»
• μέχρι 50 υπαλλήλων για την εργασία «Διαχωρισμός
κενών σελίδων των ερωτηματολογίων»
• μέχρι 10 υπαλλήλων για την εργασία «Επικόλληση
ετικετών στα Απογραφικά Τμήματα (BARCODING)»
• μέχρι 30 υπαλλήλων για την εργασία «Εισαγωγή
δεδομένων (DATA ENTRY) της Έρευνας Κάλυψης»
• μέχρι 1.200 υπαλλήλων για την εργασία «Επαλήθευση
χαρακτήρων στον υπολογιστή (DATA VERIFICATION)_Α΄
Φάση»
3. Καθορίζουμε την επεξεργαζόμενη μονάδα και την
αμοιβή αυτής για τις ανωτέρω εργασίες ως εξής:
α. «Διακίνηση ερωτηματολογίων»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται η «χιλιάδα σε−
λίδων» που μεταφέρεται από ομάδα ατόμων από την
αποθήκη της ΕΛΣΤΑΤ προς τους διάφορους σταθμούς
εργασίας, από σταθμό σε σταθμό και πάλι πίσω στην
αποθήκη, με αμοιβή 0,24 € ανά χιλιάδα σελίδων και
συνολικό κόστος:
22.000 «χιλιάδες σελίδων» x 0,24 € = 5.280,00 €
β. «Κόψιμο ερωτηματολογίων στο ψαλίδι»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται το κιβώτιο, με
αμοιβή 2,00 € ανά κιβώτιο και συνολικό κόστος:
4.000 κιβώτια x 2,00 € = 8.000,00 €
γ. «Οπτική ανάγνωση (SCANNING) ερωτηματολογίων»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται η σελίδα που
σαρώθηκε, με αμοιβή 0,0028 € ανά σελίδα και κόστος:
22.000.000 σελίδες x 0,0028 € = 61.600,00 €
Επιπλέον, για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί ποσό
ύψους 4.798,08 ευρώ για την καταβολή των εργοδοτικών

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
εισφορών για τους υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου στο ΙΚΑ.
Συνολικό κόστος για την εργασία «Οπτική ανάγνωση
(SCANNING) ερωτηματολογίων», 66.398,08 ευρώ.
δ. «Διαχωρισμός κενών σελίδων των ερωτηματολογίων»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται το κιβώτιο, με
αμοιβή 7,50 € ανά κιβώτιο και συνολικό κόστος:
4.250 κιβώτια x 7,50 € = 31.875,00 €
ε. «Επικόλληση ετικετών στα Απογραφικά Τμήματα
(BARCODING)»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται το κιβώτιο, με
αμοιβή 0,50 € ανά κιβώτιο και συνολικό κόστος:
4.750 κιβώτια x 0,50 € = 2.375,00 €
στ. «Εισαγωγή δεδομένων (DATA ENTRY) της Έρευνας
Κάλυψης»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται η εγγραφή (record),
με αμοιβή 0,10 € ανά εγγραφή και συνολικό κόστος:
312.000 Εγγραφές (records) x 0,10 € = 31.200,00 €
ζ. «Επαλήθευση χαρακτήρων στον υπολογιστή (DATA
VERIFICATION)_Α΄ Φάση»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται ο χαρακτήρας
που επιβεβαιώθηκε, με αμοιβή 0,0046 € ανά χαρακτήρα
και κόστος:
288.000.000 χαρακτήρες x 0,0046 € = 1.324.800,00 €
Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300 €) μηνιαίως.
Σε περίπτωση διενέργειας εργασίας, που υπερβαίνει
το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €) μηνιαίως, δεν
καταβάλλεται περαιτέρω αποζημίωση.
Επιπλέον, για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί ποσό
ύψους 94.590,72 ευρώ για την καταβολή των εργοδοτι−
κών εισφορών για τους υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου στο ΙΚΑ.
Συνολικό κόστος για την εργασία «Επαλήθευση χα−
ρακτήρων στον υπολογιστή (DATA VERIFICATION)_Α΄
Φάση», 1.419.390,72 ευρώ.
4. Ο ορισμός όλων των υπαλλήλων που θα απασχολη−
θούν στις ανωτέρω εργασίες γίνεται με απόφαση του
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά από την 1η
Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
Αριθμ. 2/45938/0022
(3)
Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, άλλων
δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ορ−
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα απασχολη−
θούν στην κατ’ αποκοπήν εργασία για τη διόρθωση
λαθών (Verification)_Α΄ Φάση, κατά την επεξεργασία
των ερωτηματολογίων των Γενικών Απογραφών Κτι−
ρίων και Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 και καθορισμός
της αμοιβής τους ανά επεξεργαζόμενη μονάδα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/09.03.2010) «Ελληνικό
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Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του
Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής
Οικονομίας»,
β. την από 16−12−2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
αρ. 5 παρ. 4 (ΦΕΚ 262/Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού έτους 2011»,
γ. του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/
23.04.2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
δ. των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/
09.04.1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνι−
κής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ)
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας
απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θε−
μάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006
(ΦΕΚ 132/Α΄/28.06.2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών,
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
ε. τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015,
στ. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/
27.11.1997) «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρ−
θρου 90 παρ. 9 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.04.2010)
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμε−
τώπιση της φοροδιαφυγής»,
ζ. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
η. του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
θ. του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ
221/Α΄/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων»,
ι. του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α΄) όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α΄).
ια. του Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών»,
ιβ. του Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέρ−
γεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών−Κτιρίων και Πλη−
θυσμού− Κατοικιών, κατά τα έτη 2010−2011»,
ιγ. της από 9−5−2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών».
ιδ. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης,
2. Το Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιε−
χομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών»
(ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους εξακοσίων σαράντα δύο

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)

26926

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

χιλιάδων και οκτακοσίων σαράντα ευρώ (642.840,00 €), για
το οικονομικό έτος 2012, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΚΑΕ 5252 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (ειδικός
φορέας 23−750). Για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης
έχει δεσμευτεί πίστωση με την αριθ. 2757/Α2 865/26.3.2012
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ και υπαλλήλων άλλων δημοσίων υπηρεσιών,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επι−
χειρήσεων και οργανισμών και οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να απασχοληθούν, πέραν
της υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας τους, στην κατ’
αποκοπήν εργασία για τη διόρθωση λαθών στον υπο−
λογιστή (VERIFICATION)_Α΄ Φάση, κατά την επεξεργασία
των ερωτηματολογίων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων
και Πληθυσμού−Κατοικιών 2011.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι, μπορεί να είναι μόνιμοι ή με σύμ−
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Οι εν λόγω υπάλληλοι δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν
το στατιστικό απόρρητο των στοιχείων που θα περι−
έλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια των ανωτέρω
εργασιών. Παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων ή /
και του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε από
τους ανωτέρω υπαλλήλους επισύρει τις πειθαρχικές και
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7
και 8 του Ν. 3832/2010.
2. Εγκρίνεται η χρησιμοποίηση μέχρι 1.000 υπαλλήλων
στην κατ’ αποκοπήν εργασία για τη «Διόρθωση λαθών
στον υπολογιστή (VERIFICATION)_Α΄ Φάση».
3. Ως επεξεργαζόμενη μονάδα για την ανωτέρω ερ−
γασία ορίζεται «το λάθος (error) που διορθώθηκε», με
αμοιβή 0,06 € ανά λάθος και κόστος:
10.000.000 λάθη x 0,06 € = 600.000,00 €
Επιπλέον, για την εργασία αυτή θα απαιτηθεί ποσό
ύψους 42.840,00 ευρώ για την καταβολή των εργοδοτι−
κών εισφορών για τους υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου στο ΙΚΑ.
Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300 €) μηνιαίως.
Σε περίπτωση διενεργείας εργασιών που υπερβαίνουν
το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €) μηνιαίως, δεν
καταβάλλεται περαιτέρω αποζημίωση.
4. Ο ορισμός όλων των υπαλλήλων που θα απασχο−
ληθούν στην ανωτέρω εργασία γίνεται με απόφαση του
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά από την 15η
Μαρτίου 2012 και έως 31 Δεκεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

F
Αριθμ. 2/43371/0026
(4)
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 παρ. 10α του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω−
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85),
β) του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με
το ταυτάριθμο άρθρο του ν. 3871/2010 (Α΄ 141),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού,
3. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της
διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή
δαπανών που αφορούν έξοδα διοικητικής εκτέλεσης,
μετά την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 37, του
ν. 2362/1995, όπως αυτές ίσχυαν, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πληρωμή Εξόδων διοικητικής εκτέλεσης
1. Ορίζουμε, όπως οι δαπάνες για την πληρωμή εξόδων
(δικαιωμάτων δικαστικών επιμελητών, τυχόν οδοιπορι−
κών εξόδων, πρόσθετων αμοιβών κ.λπ.) που απορρέουν
από διενεργηθείσες πράξεις διοικητικής εκτέλεσης
{επιδόσεις δικογράφων ή εγγράφων ή καταλογιστικών
πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω
δικαστικών επιμελητών, κατασχέσεις (αναγκαστικές
κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων), πλειστηριασμοί (κι−
νητών ή ακινήτων ή αναπλειστηριασμοί) και λοιπές
πράξεις(έρευνες σε δημόσια εν γένει βιβλία προς δι−
απίστωση της περιουσιακής κατάστασης οφειλετών
του Δημοσίου κ.λπ.)}, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται από
τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και
εντέλλονται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με
χρηματικά εντάλματα.
2. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν υπόκεινται στον προλη−
πτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρθ. 45 παρ.
10α ν. 4071/2012).
Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά
Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών,
ως ακολούθως:
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Κατά την έναρξη του οικείου οικονομικού έτους
αναλαμβάνονται οι σχετικές δεσμεύσεις και εκδίδο−
νται από τα αρμόδια όργανα, οι σχετικές αποφάσεις
ανάληψης υποχρεώσεων, για ολόκληρο το ποσό των
εγγεγραμμένων πιστώσεων.
2.α. Μετά την:
i) επίδοση, από τους δικαστικούς επιμελητές, των κα−
ταλογιστικών πράξεων φόρου, τέλους, εισφοράς ή προ−
στίμου που εκδίδονται από τις αρμόδιες φορολογικές
ή τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ. 1188/
8−9−2011 υπουργική απόφαση (Β 1993), καθώς και κάθε
δικογράφου ή εγγράφου στο πλαίσιο της διοικητικής
εκτέλεσης,
ii) διενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή
ακινήτων, πλειστηριασμών και
iii) εκτέλεση λοιπών πράξεων, που αναφέρονται στην
αριθ. 1089838/6612/0016/11−10−2006 υπουργική απόφαση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Β 1560), συντάσσονται, από τους δικαιούχους, πίνακες
εξόδων και δικαιωμάτων που υποβάλλονται προς την
αρμόδια φορολογική ή τελωνειακή Αρχή και περιλαμ−
βάνουν αναλυτικά και στο σύνολο ανά υπόχρεο τις
επιδοθείσες πράξεις, την ημερομηνία εκτέλεσης της
πράξης, το καταλογισθέν ανά πράξη ποσό καθώς και το
σύνολο των δημιουργηθέντων εξόδων και δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
β.i. Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας τελωνειακής ή
φορολογικής Αρχής ελέγχει την ακρίβεια των στοιχεί−
ων του υποβαλλόμενου πίνακα και μετά την κατά το
άρθρο 77 του ν.δ. 356/1974 (Α 90), όπως ισχύει, διαδι−
κασία, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης
της ενότητας Β, παρ. 2 την οποία αποστέλλει μαζί με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια για την
εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης Υ.Δ.Ε.
ii. Παράλληλα, αντίγραφο του πίνακα συνοδευόμε−
νο από αντίγραφο του διαβιβαστικού προς την Υ.Δ.Ε.,
αποστέλλεται στο τμήμα εσόδων της αρμόδιας φορο−
λογικής ή τελωνειακής Αρχής για τη βεβαίωση των δη−
μιουργηθέντων εξόδων και δικαιωμάτων σε βάρος του
υπόχρεου οφειλέτη, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
2. Η οικεία Υ.Δ.Ε. μετά την υποβολή των δικαιολογητι−
κών της ενότητας Β εκδίδει τακτικά χρηματικά εντάλ−
ματα στο όνομα των δικαιούχων.
3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο νομιμότητας και
κανονικότητας που διενεργούν οι Υ.Δ.Ε. προκύψει μετα−
βολή των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα, ενημερώνεται
η οικεία φορολογική ή τελωνειακή Αρχή προκειμένου να
διορθωθεί αντίστοιχα ο σχετικός τίτλος βεβαίωσης.
4. Κατά την εξόφληση των σχετικών Χ.Ε. από την αρ−
μόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδεται από τους δικαιούχους η προβλε−
πόμενη από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.ΧΠΟΛ 1163/19−11−2010).
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανά−
ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα
που περιλαμβάνει:
i)το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
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ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου
βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πα−
τρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή Ι ΒΑΝ},
iν) το δικαιούμενο ποσό,
ν) τις σχετικές κρατήσεις
νi) το καθαρό πληρωτέο ποσό και
νii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμε−
νο της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής.
3. Πίνακας εξόδων και δικαιωμάτων του δικαστικού
επιμελητή θεωρημένος από τον Ειρηνοδίκη του τόπου
εκτέλεσης.
4. Αντίγραφο παραγγελίας του Προϊσταμένου της
οικείας φορολογικής ή τελωνειακής Αρχής προς το
δικαστικό επιμελητή ή μάρτυρα περί εκτέλεσης της
σχετικής πράξης.
5. Αντίγραφο έκθεσης επίδοσης ή κατασχετήριας έκ−
θεσης ή του προγράμματος πλειστηριασμού.
6. Απλή απόδειξη τυχόν μαρτύρων για την είσπραξη
των περιλαμβανομένων στον πίνακα ποσών.
Άρθρο 3
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
1. Για πράξεις εκτέλεσης που έχουν διενεργηθεί μέχρι
την έκδοση της παρούσας, για τις οποίες έχουν απο−
δοθεί από τους δικαιούχους δικαστικούς επιμελητές οι
σχετικές κρατήσεις, προσκομίζεται στην οικεία Υ.Δ.Ε.,
μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και αντίγραφο του
διπλότυπου είσπραξης και καταβάλλεται στους δικαι−
ούχους το ακαθάριστο (προ κρατήσεων) ποσό.
2. Για πράξεις εκτέλεσης, για τις οποίες έχουν υποβλη−
θεί για πληρωμή στις αρμόδιες φορολογικές ή τελωνει−
ακές Αρχές σχετικά δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων
και Α.Π.Υ., αυτή επισυνάπτεται από την οικεία Υ.Δ.Ε. στο
πρωτότυπο χρηματικό ένταλμα που αποστέλλεται προς
εξόφληση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Εκκρεμή δικαιολογητικά επαναφέρονται στο δι−
καστικό τμήμα της οικεία φορολογικής ή τελωνειακής
Αρχής, προκειμένου ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία που
καθορίζεται με την παρούσα.

