Π.∆. 412/23-12-98 (ΦΕΚ 288 Α')
Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων του Ν.∆/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), των αποκεντρωµένων
µονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ µετά των παραρτηµάτων του.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 2592/98 ``Αναπροσαρµογή συντάξεων
πολιτικών συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων
και άλλες διατάξεις`` (ΦΕΚ 57/18.3.98).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2α του
Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α`).
2. Την αριθµ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών ``Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού
Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών`` (ΦΕΚ 922 Β`).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επί πλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
4. Την υπ` αριθ. 588/1998 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµικών,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
1. Η µισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των νοσηλευτικών
ιδρυµάτων του Ν.∆/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α`), των αποκεντρωµένων
µονάδων αυτών και του Ε.Κ.Α.Β. µετά των παραρτηµάτων του, µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου
χρόνου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,
καταβάλλεται µε µισθοδοτικές καταστάσεις, µέσων των οικείων ∆ηµοσίων
Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.), σε βάρος του ειδικού φορέα ``∆απάνες
Υγείας και των οικείων κωδικών αριθµών εξόδων του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
2. Η πληρωµή διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
3. Εκκαθαριστές αποδοχών ορίζονται οι ∆ιοικητικοί ∆/ντές για τα νοσηλευτικά
ιδρύµατα του Ν.∆. 2592/1953 και τα παραρτήµατα αυτών, ο Προϊστάµενος της
∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για το Ε.Κ.Α.Β. και οι
Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Προσωπικού και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης για τα
παραρτήµατα του Ε.Κ.Α.Β.
4. Υποχρεώσεις τακτικών αποδοχών που απορρέουν από την εκτέλεση
δικαστικών αποφάσεων καταβάλλονται µε χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος του
οικείου κωδικού αριθµού εξόδου του αναφεροµένου στην πρώτη παράγραφο
του παρόντος ειδικού φορέα, κατά τις οριζόµενες και για τους δηµοσίους
υπαλλήλους διατάξεις και διαδικασίες.
(Με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ ορίζεται ότι :
«Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57
Α΄) και των άρθρων 1 έως 3 του π.δ. 412/1998 (ΦΕΚ 288 Α΄) εφαρµόζονται

από 1.1.2002 και για τη µισθοδοσία των Προέδρων και των Αναπληρωτών
Γενικών ∆ιευθυντών των Πε.Σ.Υ., των ∆ιοικητών και Αναπληρωτών ∆ιοικητών
των νοσοκοµείων, του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
2889/2001, καθώς και για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων των Κεντρικών
Υπηρεσιών και των λοιπών, πέραν των νοσοκοµείων, αποκεντρωµένων
µονάδων των Πε.Σ.Υ.
[Αρχή Τροποποίησης]
Η αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού κάθε Πε.Σ.Υ.Π. – ΠΡΟΣΘ.
Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης] »).
Άρθρο 2
Η αποζηµίωση για τις πρόσθετες αµοιβές του αναφεροµένου στο
προηγούµενο άρθρο προσωπικού για εφηµερίες, εργασία εξαιρεσίµων
ηµερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς
κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών καταβάλλεται µε χρηµατικά
εντάλµατα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, µέσω των Υπηρεσιών
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) των Νοµών και Νοµαρχιών, σε βάρος του
ειδικού φορέα ``Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας`` και των οικείων κωδικών
αριθµών εξόδων των προϋπολογισµών των Νοµών και Νοµαρχιών που
εδρεύουν τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, το Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήµατα του
Ε.Κ.Α.Β.
Στις παραπάνω Υ.∆.Ε. δύναται να διατίθενται διοικητικοί υπάλληλοι από τα
οικεία Νοσηλευτικά Ιδρύµατα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καταβολής
των παραπάνω αποζηµιώσεων.
(Με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ ορίζεται ότι :
«Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57
Α΄) και των άρθρων 1 έως 3 του π.δ. 412/1998 (ΦΕΚ 288 Α΄) εφαρµόζονται
από 1.1.2002 και για τη µισθοδοσία των Προέδρων και των Αναπληρωτών
Γενικών ∆ιευθυντών των Πε.Σ.Υ., των ∆ιοικητών και Αναπληρωτών ∆ιοικητών
των νοσοκοµείων, του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
2889/2001, καθώς και για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων των Κεντρικών
Υπηρεσιών και των λοιπών, πέραν των νοσοκοµείων, αποκεντρωµένων
µονάδων των Πε.Σ.Υ.
[Αρχή Τροποποίησης]
Η αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού κάθε Πε.Σ.Υ.Π. – ΠΡΟΣΘ.
Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης] »).
Άρθρο 3
1. Οι σχετικές πιστώσεις, για την πλήρωση νέων θέσεων προσωπικού των
αναφεροµένων στο πρώτο άρθρο του παρόντος νοµικών προσώπων,
εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού πραγµατοποιείται µετά την
εγγραφή ή αύξηση των σχετικών προβλέψεων θέσεων από τον Υπουργό των
Οικονοµικών.

2. Για διορισµούς, εντάξεις, προαγωγές και µετατάξεις κάθε κατηγορίας
προσωπικού που συνεπάγονται οικονοµική επιβάρυνση, η Υ.∆. Ε. στο
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας βεβαιώνει την ύπαρξη πρόβλεψης στον
προϋπολογισµό επί των σχετικών πράξεων. ∆εν γίνεται προκήρυξη
πλήρωσης θέσεων αν προηγουµένως δεν παρασχεθεί βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την
ύπαρξη σχετικής πίστωσης. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται εάν σε
προηγούµενο στάδιο και εντός του ιδίου οικονοµικού έτους είχε βεβαιωθεί
από την ανωτέρω ∆ιεύθυνση η ύπαρξη πιστώσεων για την κάλυψη της
δαπάνης των προκηρυσσοµένων θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία
προσωπικού.
3. Πράξεις διορισµών, εντάξεων, προαγωγών και µετατάξεων, που γίνονται
κατά παράβαση της προηγούµενης παραγράφου είναι άκυρες.
4. Στην πρώτη µισθοδοτική κατάσταση των διοριζοµένων και
µετατασσοµένων υπαλλήλων, βεβαιώνεται η ύπαρξη αντίστοιχης πρόβλεψης
και γράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης της Υ.∆.Ε.
Οι ∆.Ο.Υ. χωρίς την ύπαρξη της βεβαίωσης της προηγούµενης παραγράφου,
αρνούνται την εξόφληση των σχετικών µισθοδοτικών καταστάσεων. Η
διαπίστωση ύπαρξης της βεβαίωσης αυτής, στην περίπτωση που οι
υπάλληλοι πληρώνονται µέσω Τραπεζικού συστήµατος, ανήκει στους
αρµόδιους εκκαθαριστές αποδοχών.
(Με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α’ ορίζεται ότι :
«Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57
Α΄) και των άρθρων 1 έως 3 του π.δ. 412/1998 (ΦΕΚ 288 Α΄) εφαρµόζονται
από 1.1.2002 και για τη µισθοδοσία των Προέδρων και των Αναπληρωτών
Γενικών ∆ιευθυντών των Πε.Σ.Υ., των ∆ιοικητών και Αναπληρωτών ∆ιοικητών
των νοσοκοµείων, του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.
2889/2001, καθώς και για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων των Κεντρικών
Υπηρεσιών και των λοιπών, πέραν των νοσοκοµείων, αποκεντρωµένων
µονάδων των Πε.Σ.Υ.
[Αρχή Τροποποίησης]
Η αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού κάθε Πε.Σ.Υ.Π. – ΠΡΟΣΘ.
Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3204/03, ΦΕΚ-296 Α’
[Τέλος Τροποποίησης] »).
Άρθρο 4
Καθορίζουµε ως χρόνο ενάρξεως εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
την 1.1.199 για το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. µετά των παραρτηµάτων του και
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του Ν.∆. 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α`) µετά των
αποκεντρωµένων µονάδων αυτών.
Στον Υφυπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 11 ∆εκεµβρίου 1998

