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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Αριθμ. 2/24529/0022
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ
414 Β΄) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ−
νου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
3. Την υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 414)
Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση
του Υπ. Εσωτερικών Ν. Γενιάς».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορι−
σμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών...και
Υφυπουργών» και του π.δ. 116/2013 (ΦΕΚ Α΄ 151) «Αποδοχή
παραίτησης Υπουργών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό
να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
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Στο τέλος της παρ. 2 του διατακτικού της υπ’ αριθμ.
2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) κ.υ.α. προστίθεται εδά−
φιο ως εξής:
«Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικη−
τικού/Προσωπικού των οικείων φορέων και τα οικονομικά
αποτελέσματα αυτής ανατρέχουν στην ημερομηνία υπο−
βολής της αίτησης αναγνώρισης, συνοδευόμενης από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτ−
λου σπουδών μπορούν να προσμετρήσουν τους εν λόγω
τίτλους για μισθολογική εξέλιξη από την ημερομηνία πρό−
σληψης τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση και μόνο οι
ανωτέρω τίτλοι να έχουν αποτελέσει τυπικό προσόν για
την πρόσληψη αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17−2−2012
(ΦΕΚ Β΄) κ.υ.α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Στην παρ. 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η καταβολή της 5ης δόσης της ανωτέρω έκτα−
κτης παροχής, καθώς και τυχόν απλήρωτων υπολοίπων
προηγούμενων δόσεων στους προαναφερόμενους δικαι−
ούχους θα διενεργηθεί ως ακολούθως:
α) για τους εν ενεργεία, με μισθοδοτικές καταστάσεις
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.),
β) για τους συνταξιούχους και τους τυχόν κληρονόμους
των δικαιούχων με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται,
όσον αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς από την Υπη−
ρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
για δε τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από
την Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικονομικών».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη
απόφαση, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2/25534/0026
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/1601/0022/30.1.2008
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 149).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276),
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
24 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128),
β) των άρθρων 23, 26 και 28 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(Α΄ 98),
δ) του π.δ/τος 155/2013 «Τροποποίηση του υπ’ αριθ.
151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών
ενταλμάτων από της Υ.Δ.Ε.» (Α΄ 245).
2. Την υπ’ αριθ. 2/107929/0026/1−12−2013 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λε−
πτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από
της Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)» (Β΄ 3172).
3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.
5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη για τον καθορισμό
της διαδικασίας καταβολής της έκτακτης παροχής της
παρ. 9 του αρθ. 5 του ν. 3620/2007 μετά την εφαρμογή
των διατάξεων του αρθ. 28 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103) και την
εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
2/1601/0022/30.1.2008 κοινή απόφασή μας (Β΄ 149) όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/57417/0022/4−5−2009 (Β΄
866), 2/38031/0022/7−6−2010 (Β΄ 898) και 2/29841/0022/
18−6−2013 (Β΄ 1493) όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. Φ.959.1/15/842474/Σ.2273
(3)
Επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥ/ΜΤΣ) από το Νοση−
λευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ),
για το έτος 2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ΑΝ 1137/46
«Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των αφορωσών το
Νοσηλευτικό Ίδρυμα του ΜΤΣ» (ΦΕΚ Α΄ 113).
(2) Της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2109/92 «Ρύθ−
μιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205).
(3) Του άρθρου 25 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λει−
τουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
(4) Του Π.Δ. 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας επί ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α΄ 241).
(5) Των άρθρων 48 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίη−
ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
β. Το υπ’ αριθμ. 1205/8/8−3−2013 Πρακτικό του ΔΣ του
ΝΙΜΤΣ.
γ. Την υπ’ αρ. Υ48/9.7.2012 απόφαση «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄ 2105).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΝΙΜΤΣ ύψους 49.600 ευρώ. Σχετική πίστωση έχει εγγραφεί
στον ΚΑΕ 2492 του Π/Υ του ΝΙΜΤΣ, οικονομικού έτους 2014,
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 1205/8/8−3−2013 Πρακτικού
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ που αφορά στην
επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων ΜΤΣ
(ΤΑΥ/ΜΤΣ), για το έτος 2013, με το ποσό των 49.600 ευρώ.

