
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2/37345/0004/2010 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι-
κονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσί-
ου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 από-
φασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) 
Α.Ε.» (Β’ 3607).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 113186 ΕΞ 2022  (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2/37345/0004/2010 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δη-
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» 
(Β’ 784). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- Του Μέρους Ε’ του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει από 
τις όμοιες του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

- Του άρθρο δεύτερου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για 
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 
οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65).

- Του Κεφαλαίο Δεύτερου «Σύστημα Βαθμολογικών 
Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης των υπαλλήλων 
του Κράτους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α΄ και Β’ βαθμού και άλλων φορέων του Δημόσιου Το-
μέα και συναφείς διατάξεις» του ν. 4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012- 2015» (Α΄ 226).

- Του άρθρου 12 του ν.  4093/2012 «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).

- Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) _ 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

- Του Κεφαλαίου Β’ του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και 
των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) 
και άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176).

- Της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4389/2016 «Επεί-
γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

- Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

- Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α΄ 180).

- Του π.δ.  142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄  181),όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4646/2019.

- Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

- Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργών και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

- Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

- Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών»(Α΄ 155).

- Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

 
  

E

11 Αυγούστου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4268

43133
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.08.11 15:56:42
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature valid



 T  43134 Τεύχος B’ 4268/11.08.2022

- Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

- Της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 (Β’ 784) απόφασης 
«Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 12 της υπ’ αρ. 2/37345/0004/ 
4-6-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 784) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  6 της υπό στοιχεία 
ΕΑΠ2003486ΕΞ2013/5-12-2013 (Β’ 3091), προσθέτοντας 
στο τέλος νέα παράγραφο, ως εξής:

«Οι ως άνω Φορείς έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας 
εξατομικευμένου πίνακα κωδικών κρατήσεων στο σύ-
στημα της ΕΑΠ. Μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα 
χρήσης 7 ψήφιων κωδικών που ξεκινούν από 49999 και 
με τη συμπλήρωση στο τέλος δυο επιπλέον ψηφίων από 
το 01 έως το 99 τους οποίους θα χαρακτηρίζουν οι ίδιοι 
ανάλογα με τη χρήση τους αναφέροντας και το λογα-
ριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο θα αποδίδεται το ποσό που 
ανά περίπτωση θα παρακρατείται από τους δικαιούχους 
μισθοδοσίας. Μέσω αυτής της ενέργειας παρέχεται η 
δυνατότητα να τακτοποιούνται οφειλές προς τους ίδιους 
(αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές) ή Τρίτους (συλλό-
γους, διατροφές, κατασχέσεις).

Τα ανωτέρω θα διενεργούνται στα αρχεία μισθοδο-
σίας που υποβάλλονται στο σύστημα πληρωμής της 
ΕΑΠ μέσω των κάτωθι τύπων περιόδων (Period Type) 
πληρωμής:

• Τύπος περιόδου 1: Αφορά σε προπληρωμή - προ-
καταβολή.

• Τύπος περιόδου 11: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοι-
βές που καταβάλλονται, βασικά, σε υπαλλήλους ιδιωτι-
κού δικαίου, σε συμβασιούχους έργου όπου δεν προ-
βλέπεται να πληρώνονται μέσω Χ.Ε. κ.α.

• Τύπος περιόδου 12: Αφορά σε προκαταβολή που 
τυχόν δικαιούται να λάβει μισθοδοτούμενος, έναντι κα-
ταβολής δεδουλευμένης αμοιβής. * Ο «κύκλος» κλείνει 
με XML αρχείο με τύπο περιόδου (Period Type) 13.

• Τύπος περιόδου 13: Αφορά στην εξόφληση που λαμ-
βάνει ο μισθοδοτούμενος για δεδουλευμένη αμοιβή, για 
την οποία προηγούμενα έλαβε προκαταβολή. βλ. τύπο 
περιόδου (Period Type) 12 ** Αφορά μόνον σε αμοιβές 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

• Τύπος περιόδου 14: Αφορά, σε ορισμένα επιδόματα - 
αμοιβές που καταβάλλονται δεδουλευμένα (π.χ. έξοδα 
κίνησης, επίδομα παραγωγικότητας κ.α.).

• Τύπος περιόδου 15: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοι-
βές, όπως περιγράφονται στον τύπο περιόδου (Period 
Type) 14.

• Τύπος περιόδου 16: Αφορά σε δεδουλευμένες αμοι-
βές (μισθός ή ορισμένα επιδόματα) τρέχοντα μήνα (όπου 
αυτό προβλέπεται).

• Τύποι περιόδου 25 και 26: Αφορούν σε δεδουλευμέ-
νες αποδοχές ακατάσχετων πληρωμών που εναρμονί-
ζονται στις εκάστοτε ανάγκες των ενταγμένων Φορέων.

Οι ανωτέρω τύποι περιόδου (Period Type) πληρωμής 
χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία καταβολής των πά-
σης φύσεως αμοιβών που βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό όπως αυτή περιγράφεται στα άρθρα 10 και 
12 της παρούσης, μέσω του συστήματος πληρωμής της 
ΕΑΠ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 77877 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 68168/05.07.2022 από-
φασης για την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 
Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) 
Α.Ε.» (Β’ 3607). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ.  63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α΄ 267), με τον οποίο 
το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδι-
κοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο.

3. Την υπ’  αρ. 68168/05.07.2022 απόφαση για την 
«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αναπτυξιακών 
προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (Β’ 3607).

4. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13-06-2012 (ΕΕL 156/2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του νόμου 3419/2005 (Α΄ 297) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και ιδίως το άρθρο 35.

5. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 61) και ιδίως το άρθρο 33 αυτού.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).


