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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   4067 /Γ4−428 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ4–1153/29.12.2011 (ΦΕΚ 110/

Β΄/2.2.2012) απόφασης με θέμα «Έγκριση, προκήρυ−
ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας 
της έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, 
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και 
καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2011».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9−3−2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρ−
χής», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.11 του 
Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−10) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής 
οικονομίας», της παρ. 4 του άρθρου 5 της από 16−12−
2011 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του κρατικού 
προϋπολογισμού έτους 2011» (ΦΕΚ 262 Α΄), που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4047/2012.

β) Του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/ 
23−4−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−



23196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ου επανήλθαν σε ισχύ – μέχρι την έκδοση Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – τα άρθρα 
9 (παρ. 2, 3,5 και 6) και 10 (παρ.1) του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 
60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας 
Εθνικής 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΄/28−6−2006)«Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ.9 του 
Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−4−2010) «Αποκατάσταση φορολο−
γικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

δ) Του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυ−
ψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και συμπληρώ−
θηκε με την προσθήκη του άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010), Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του 
άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄).

ε) Του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».

στ) Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) 
με θέμα «Κώδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα».

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

η) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/τ.Α΄).

θ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/6.10.2009).

ι) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

ια) Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 62/τΑ/ 21.3.2012).

2. Τον Κανονισμό ΕΕ 1172/2008 του Συμβουλίου της 
25ης Μαΐου 1998 σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές 
των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα εννέα χι−
λιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα 
λεπτών (79.537,50) ευρώ για το οικονομικό έτος 2012, συ−
μπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ 
(Ε.Φ. 23−750, ΚΑΕ 5252 και 0871).

Αναλυτικά κατά το έτος 2012 θα δαπανηθούν:
— 25.485,50 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 5252
— 54.052,00 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 0871
4. Την υπ’ αριθμ. 25178/09.03.2012 απόφαση έγκρισης 

δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βά−
ρος της πίστωσης του ΚΑΕ 5252 του προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτος 2012.

5. Την υπ’ αριθμ. 37554/02.04.2012 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βά−
ρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτος 2012, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το διατακτικό μέρος της υπ’ αριθμ. Γ4−1153/ 
29.12.2011 απόφασης ως κατωτέρω: 

1. Η παράγραφος 1 εδάφ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 

έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών κατά τη 
διάρκεια του έτους 2012, με περίοδο αναφοράς των 
στοιχείων το έτος 2011.

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της έρευνας θα 

χρησιμοποιηθούν: 
• Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ, 

οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,

• Στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, ογδόντα (80) 
υπάλληλοι των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων – Τομέας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ, 
οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο συλλογής 
των ερωτηματολογίων και η απασχόλησή τους θα είναι 
πέραν από την υποχρεωτική ημερήσια εργασία τους 
και εκατόν είκοσι έως εκατόν τριανταπέντε (120−135) 
ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά 
το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων και 

• Στο Νομό Αττικής, εξήντα έως ενενήντα (60−90) 
ιδιώτες συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά 
το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων.

 Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. Γ4−1153/ 
29.12.2011 απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

F

    Αριθμ. 4069 / Γ4−426 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της έρευνας Οδικών Εμπορευμα−
τικών Μεταφορών, έγκριση χρησιμοποίησης στατι−
στικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για 
το έτος 2012.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό 

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».
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β) Tης παρ. 4 του άρθρου 5 της από 16−12−2011 πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012−2015 και του κρατικού προϋπολογι−
σμού έτους 2011» (ΦΕΚ 262 Α΄), που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Ν.4047/2012.

γ) Tου άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/
Α΄/23−4−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – τα άρθρα 9 
(παρ. 2, 3, 5 και 6) και 10 (παρ. 1) του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 
60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας 
Εθνικής 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 θεμά−
των της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως αντικαταστάθηκαν με τις πα−
ραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006(ΦΕΚ 
132/Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορο−
λογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

δ) Tου άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9 του 
Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−4−2010) «Αποκατάσταση φορολο−
γικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

ε) Tου Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυ−
ψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−
3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», 
συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49 παρ.1 
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/ Α΄/17−8−2010) «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
66/ Α΄).

στ) Tου Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ. Γ. ΕΣΥΕ».

ζ) Tου άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) 
με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

η) Tου Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

 θ) Tου Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/τ.Α΄).

ι) Tου Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κλπ» (ΦΕΚ 213/Α΄/6.10.2009).

ια) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

ιβ) Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/τΑ΄/21.3.2012).

2. Τον Κανονισμό ΕΕ 1172/2008 του Συμβουλίου της 
25ης Μαΐου 1998 σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές 
των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ογδόντα μίας χιλιά−
δων δέκα ευρώ και πενήντα λεπτών (81.010,50) για το 
οικονομικό έτος 2012, συμπεριλαμβανομένου του ανα−
λογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Ε.Φ.23−750, ΚΑΕ 5252 και 
0871), τα έτη 2012 και 2013.

Αναλυτικά:
• Για το οικονομικό έτος 2012: ΚΑΕ 0871 η δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων τρι−
ακοσίων δέκα πέντε ευρώ (€ 33.315,00 ) και ΚΑΕ 5252 
η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιά−
δων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών 
(€ 15.291,30) και

• Για το οικονομικό έτος 2013: ΚΑΕ 0871 η δαπάνη 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δυο χιλιάδων διακοσίων 
δέκα ευρώ (€ 22.210,00 ) και ΚΑΕ 5252 δαπάνη ανέρχεται 
στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσά−
ρων ευρώ κα είκοσι λεπτών (€ 10.194,20).

4. Την υπ’ αριθμ. 25178/09.03.2012 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βά−
ρος της πίστωσης του ΚΑΕ 5252 του προϋπολογισμού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ οικον.έτος 2012.

5. Την υπ’ αριθμ. 37554/02.04.2012 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βά−
ρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ οικον.έτος 2012, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
της Έρευνας Στατιστικών Οδικών Εμπορευματικών Με−
ταφορών Εσωτερικού και Εξωτερικού κατά τη διάρκεια 
του έτους 2012, με έτος αναφοράς των στοιχείων το 
έτος 2012.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Μ.Μ.Ε της Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και 
Υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω 
έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας, η οποία διενεργείται στο πλαί−
σιο της υλοποίησης του Κανονισμού ΕΕ 1172/98/ του 
Συμβουλίου, είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχεί−
ων επί των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών αγα−
θών, στο εσωτερικό της Χώρας και στο εξωτερικό. Τα 
μητρώα που θα χρησιμοποιηθούν είναι του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα οποία περιέχουν 
τα εγγεγραμμένα οχήματα της Χώρας.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, ερευνώμενη μο−
νάδα είναι το όχημα και υπολογίζεται να ερευνηθούν 
περίπου 6.800 οχήματα. Καλύπτει το σύνολο της Χώρας, 
είναι τριμηνιαία και τα αποτελέσματα αυτής εξάγονται 
ανά τρίμηνο σε επίπεδο NUTS 1 με κριτήριο τον τόπο 
έκδοσης της άδειας του φορτηγού. 

Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

• Επιλογή δείγματος οχημάτων
• Εκπαίδευση προσωπικού και Ιδιωτών−Συνεργατών 

για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της 
έρευνας

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων
• Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
• Παραγωγή τελικών πινάκων 
• Σύνταξη έκθεσης ποιότητας για τη μέθοδο που 

εφαρμόστηκε 
• Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−

ληψία κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων της έρευνας.

4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας, 
θα χρησιμοποιηθούν:

• υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ, 
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών
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• στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, ογδόντα (80) 
υπάλληλοι των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων − Τομέ−
ας Μεταφορών και Επικοινωνιών− μόνιμοι και με σύμ−
βαση Ι.Δ., οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο 
συλλογής των ερωτηματολογίων. Η απασχόληση των 
υπαλλήλων με τη συγκεκριμένη έρευνα θα είναι πέραν 
από την υποχρεωτική ημερήσια εργασία τους.

• στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών και στο Νομό 
Αττικής, τετρακόσιοι πενήντα έως πεντακόσιοι (450−500) 
ιδιώτες – συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά 
το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων. 

 Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής:

Για τις ερευνώμενες μονάδες, που ανέρχονται σε 6.800 
περίπου, η αμοιβή είναι: 13,36 και 14,73 Ευρώ αντίστοιχα 
ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολό−
γιο, 9,25 και 9,93 Ευρώ αντίστοιχα ανά ερωτηματολόγιο 
στο οποίο δεν αναφέρονται δρομολόγια και 3,08 Ευρώ 
ανά ερωτηματολόγιο για τις εργασίες ενημέρωσης του 
μητρώου σε περιπτώσεις αδυναμίας εντοπισμού των ιδι−
οκτητών των φορτηγών οχημάτων, λόγω λανθασμένης 
ταχυδρομικής διεύθυνσης, ή απουσίας τους σε ταξίδι 
κατά τη διάρκεια της έρευνας ή τέλος λόγω αρνήσεως 
τους να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Αναλυτικότερα:
α. Υπάλληλοι των Π.Α. – Τομέας Μεταφορών και Επι−

κοινωνιών (ΚΑΕ 5252):
1.700 ερωτηματολόγια x 13,36 € = 22.712,00 € 
150 ερωτηματολόγια x 9,25 € = 1.387,50 €
450 ερωτηματολόγια x 3,08 € = 1.386,00 €
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 5252 = 25.485,50 € 

β. Ιδιώτες – συνεργάτες (ΚΑΕ 0871):
3.400 ερωτηματολόγια x 14,73 € = 50.082,00 €
300 ερωτηματολόγια x 9,93 € = 2.979,00 €
800 ερωτηματολόγια x 3,08 € = 2.464,00 €
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0871 = 55.525,00 € 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πειραιάς, 4 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 4068 /Γ4−427 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13443/Γ4–1126/20.12.2011 (ΦΕΚ 

3261/Β΄/30.12.2011) απόφασης με θέμα «Έγκριση, προκή−
ρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας 
της έρευνας Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινω−
νιών, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων 
και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2011».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9−3−2010) «Ελληνικό Στα−

τιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατι−

στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.11 του Ν. 3899/2010 
(ΦΕΚ 212/Α΄/17−12−10) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
προγράμματος στήριξης της Ελληνικής οικονομίας», της 
παρ. 4 του άρθρου 5 της από 16−12−2011 πράξης Νομοθετι−
κού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012−2015 και του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2011» 
(ΦΕΚ 262 Α΄), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 4047/2012.

β) Του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/
Α΄/23−4−2010)«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης 
και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του οποί−
ου επανήλθαν σε ισχύ – μέχρι την έκδοση Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. – τα άρθρα 
9 (παρ.2,3,5 και 6) και 10 (παρ.1) του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 
60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας 
Εθνικής 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΄/28−6−2006)«Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ.9 
του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−4−2010) «Αποκατάσταση 
φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φορο−
διαφυγής».

δ) Του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης» και συμπληρώθηκε με την προσθήκη του 
άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010), 
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 
του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

ε) Του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».

στ) Του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) 
με θέμα «Κώδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα».

ζ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

η) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/τ.Α΄).

θ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/6.10.2009).

ι) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

ια) Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 62/τΑ/ 21.3.2012).

2. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαρτίου 1998 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης 
των Επιχειρήσεων (L 97/9−4−2008), παράρτημα Ι.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα έξι χιλιάδων 
διακοσίων τριάντα ευρώ (46.230,00 €) για το οικονομικό 
έτος 2012, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ε.Φ 23−750, ΚΑΕ 0871). 

4. Την υπ’ αριθμ. 37554/02.04.2012 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε βά−
ρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτος 2012, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το διατακτικό μέρος της υπ’ αριθμ. 
13443/Γ4−1126/20.12.2011 απόφασης ως κατωτέρω: 

1. Η παράγραφος 1 εδάφ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 

έρευνας Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνιών, 
κατά τη διάρκεια του έτους 2012, με περίοδο αναφοράς 
των στοιχείων το έτος 2010, 

2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της έρευνας θα 

χρησιμοποιηθούν: 
• Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ, 

οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και 

• 180−220 ιδιώτες−συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχο−
ληθούν κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτημα−
τολογίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 13443/Γ4−1126/ 
20.12.2011 απόφασή μας. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως

  Πειραιάς, 4 Μαΐου 2012
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/30467/0022 (4)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2012, καθ’ υπέρβα−
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το 
μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης της Εθνικής Πι−
νακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/14.10.1980), «Περί Ορ−

γανισμού και Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ.
2. Του άρθρου 21 παρ.4 του Ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84/

τ.Α΄/15.3.2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

3. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226 τ.Α΄/27.10.2011).

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/ 31.5.1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του 
Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.4.1990) και συμπληρώθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.8 εδ.−γ−δδ του 
Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της Πολιτιστι−
κής ανάπτυξης (ΦΕΚ 271/τ.Α΄/24.12.1997).

5. Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/4/ 
7.10.2009).

6. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19.12.2011 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
(ΦΕΚ 2883/τ.Β΄/20.12.2011) «Καθορισμός ωραρίου του 
φυλακτικού προσωπικού Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων του ΥΠΠΟΤ».

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους:

α) 44.912 ευρώ, για το προσωπικό της παρ.1 της πα−
ρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΚΑΕ 0512) 
μετά από ισόποση μείωση του προϋπολογισμού της 
ΕΓΙΜΑΣ και β) 18.809,60 ευρώ, για το προσωπικό της 
παραγράφου 2 της παρούσας, που θα βαρύνει τον προ−
ϋπολογισμό της ΕΠΜΑΣ (ΚΑΕ 0289).

8. Τις υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝΠτμ.Α.& Τ.Π/Υ/20920/ 
07/03/2012 και 27586/ 23.3.2012 αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση πίστωσης 
44.912 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του 
ΥΠ.ΠΟΤ. και μετά από ισόποση μείωση του Προϋπολο−
γισμού της ΕΠΜΑΣ, για την αποζημίωση απασχόλησης 
Κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες του προσωπικού της 
παραγράφου 1.

9. Την υπ’ αριθμ. 630/22.03.2012 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, που αφορά στη δέσμευση πίστωσης σε 
βάρος του Προϋπολογισμού της Εθνικής Πινακοθήκης 
και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, για την αποζημίωση 
απασχόλησης κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες του προ−
σωπικού της παραγράφου 2, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, έως 48 ώρες κατά μήνα, την απασχό−
ληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
έτους 2012 καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας δέκα πέντε (15) μονίμων υπαλλήλων, 
οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλακα, του κλάδου ΔΕ 
φύλαξης Πληροφόρησης και ΥΕ Κλητήρων−Φυλάκων−
Νυκτοφυλάκων.

2. Καθορίζουμε έως 48 ώρες τον μήνα, την απασχόλη−
ση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 
2012, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας πέντε (5) υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΥΕ φυλάκων, 
και ενός (1) υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ νυκτοφυλάκων 
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 20 παρ.3 του Ν.4024/2011.

4. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
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5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
σε ΦΕΚ έως 31.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 2/11934/0022 (5)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθη−

μέρου κατά το χρονικό διάστημα 19/12/2011−31/12/2011, 
καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ−
γασίας για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης 
της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου 
Σούτζου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/14.10.1980), «Περί Ορ−

γανισμού και Λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης και 
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου».

2. Του άρθρου 20 παρ.7 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27.10.2011).

3. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19.12.2011 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 
(ΦΕΚ 2883/τ.Β΄/20.12.2011) «Καθορισμός ωραρίου του 
φυλακτικού προσωπικού Μουσείων και Αρχαιολογικών 
Χώρων του ΥΠ.ΠΟΤ».

4. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31.05.1989 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του 
Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.04.1990) και συμπληρώθη−
κε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.8 εδ.γ−δδ του 
Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της Πολιτιστι−
κής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/τ.Α΄/24.12.1997).

5. Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/ 
07.10.2009).

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 
ευρώ) περίπου που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
ΤΑΠΑ.

7. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ/Α1/4184/03.02.2012 από−
φασης Ανάληψης Υποχρέωσης στον Κ.Α.Ε.9511, απο−
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 παρ.7 του Ν. 4024/2011, έως 16 ώρες, την απασχό−
ληση πέραν του πενθημέρου κατά το χρονικό διάστημα 
19/12/2011−31/12/2011, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, δεκαπέντε (15) μονίμων υπαλ−
λήλων, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλακα, του κλάδου 
ΔΕ Φύλαξης−Πληροφόρησης και του κλάδου ΥΕ Κλητή−
ρων−Φυλάκων−Νυκτοφυλάκων και πέντε (5) υπαλλήλων, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
κατηγορίας Υ.Ε., που ασκούν καθήκοντα φύλαξης.

2. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 20 παρ.7 του Ν. 4024/2011, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012.

3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής, 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 19.12.2011 μέχρι 
την 31.12.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. 2/ 34610 /0024 (6)
Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης της Δημόσιας Κε−

ντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς στην Τράπεζα της Ελ−
λάδος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 20−1−1932 Π.Δ. «Περί διαχειρί−

σεως Νομικών προσώπων υπό της Τραπέζης της Ελλά−
δος» (ΦΕΚ 21 Α΄) και ιδίως το άρθρο 14.

2. Το από 7−10−1958 Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως του από 
20.1.1932 Δ/τος “περί διαχειρίσεως Νομικών Προσώπων 
υπό της Τραπέζης της Ελλάδος”» (ΦΕΚ 175 Α΄).

3. Το N.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 204 
Α΄) και ιδίως το άρθρο 15, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε.

4. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62 Α΄).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Το υπ’ αριθμ. 98/10.04.2012 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος προς το Υπουργείο Οικονομικών με το 
οποίο ζητείται η ανάθεση της ταμειακής διαχείρισης 
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς (Δ.Κ.Β.Κ.) 
στην Τράπεζα της Ελλάδος − Πρακτορείο Κιλκίς.

7. Το υπ’ αριθμ. 14/2011 Απόσπασμα Πρακτικού της από 
16−12−2012 Συνεδρίασης της Εφορείας της Δ.Κ.Β.Κ. αναφο−
ρικά με το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση αριθμ. 36/2011).

8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε και 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, 
αλλά επιλύονται θέματα διαδικαστικά, αποφασίζουμε:

1. Η ταμειακή διαχείριση της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Κιλκίς να ασκείται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος.

2. Το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. θα εξυπηρετείται από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος − Πρακτορείο Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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          Αριθμ. 22 186 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 26804/16−6−2011 απόφα−

σης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγω−
νισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄ 1427).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.Δ. 189/2009 (Α΄56)».

3. Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 243).

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του 
Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβά−
σεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπη−
ρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005» (Α΄ 64).

6. Το Ν. 2092/1992 «Σύσταση της UNESCO που αφορά 
Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς» (Α΄ 180).

7. Το Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά 
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» όπως συμπληρώ−
θηκε και τροποποιήθηκε με το Ν. 3057/2002 (Α΄ 239) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999 ρύθ−
μιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 25)

8. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία γνω−
μοδότησης του TEE που τέθηκε με το υπ’ αριθμ. οικ. 
15185 /26.3.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμ. Χωροταξίας 
και Αστικού Περιβάλλοντος.

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. οικ 26804 /16−6−2011 από−
φαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνι−
σμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄ 1427) όπως 
στα επόμενα άρθρα:

Άρθρο 1

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του 
άρθρου 2 αντικαθίστανται οι λέξεις «Περιφερειακού 
ΣΧΟΠ» με τις λέξεις:

«Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητή−
σεων που προβλέπεται από το άρθρο 30 του Ν. 4030/2011 
(Α΄ 249)»

2. Μετά την παρ.4 του άρθρου 2 προστίθεται νέα παρ. 
5 ως εξής:

Εφόσον αξιόλογο τεχνικό έργο κατά τις παραπάνω 
παραγράφους και η μελέτη του εντάσσεται για χρη−
ματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JESSICA εξαι−
ρείται από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού.

3. Το (γ) εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«γ) Σε διαγωνισμούς προσχεδίων δεν δύνανται να συμ−
μετέχουν μελετητές που αποκλείονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3316/2005».

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ 2 του άρθρου 5 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«— Το είδος του διαγωνισμού και η αιτιολόγηση της δι−
εξαγωγής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
2. Σε περίπτωση σύνθετων διαγωνισμών οι κατηγορίες 
των μελετών με το χαρακτηρισμό τους ως κύριες και 
υποστηρικτικές για τη διαδικασία αξιολόγησης»

5. Το ενδέκατο εδάφιο της παρ 2 του άρθρου 5 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«— Η σύσταση της κριτικής επιτροπής περιλαμβανο−
μένης και της τυχόν υποστήριξης της από ένα ή περισ−
σότερους τεχνικούς συμβούλους».

6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε υποβαλλόμενη μελέτη σημαίνεται αντί ψευ−

δωνύμου με χαρακτηριστικό κωδικό, επιλογής του συμ−
μετέχοντα. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από δέκα (10) 
ψηφία ύψους 1 εκ., εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι 
αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφάβητου, 
και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και 
τευχών της μελέτης.»

7. Μετά το τέλος της παρ 2 του άρθρου 11 προστί−
θενται τα εξής:

«Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των βραβείων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ».

8. Μετά το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 προστί−
θενται τα εξής:

«Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τη διορ−
γανώτρια αρχή»

9. Η παρ 8 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών σε δι−

αγωνισμούς προσχεδίων προσκομίζονται τα δικαιολογη−
τικά έγγραφα του άρθρου 16 του Ν. 3316/05, έναντι των 
οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Για την καταβο−
λή των βραβείων και εξαγορών των διαγωνισμών ιδεών 
προσκομίζεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότη−
τα, με εξαίρεση τους σπουδαστικούς διαγωνισμούς».

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Ο αριθμός των μελών της κριτικής επιτροπής είναι 
πάντοτε περιττός, ανάλογος με τη σπουδαιότητα του 
διαγωνισμού και τις περιλαμβανόμενες κύριες κατηγο−
ρίες μελετών. Μαζί με τα τακτικά μέλη ορίζονται και 
οι αναπληρωτές. Η επιτροπή μπορεί να είναι 5μελής, 
7μελής ή 9μελής. Κατά την κρίση της Διοργανώτριας 
Αρχής την κριτική επιτροπή μπορούν να συνεπικουρούν 
τεχνικοί σύμβουλοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σύνθεση 
της κριτικής επιτροπής είναι:»

11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, οι αρχιτέκτονες 
του καταλόγου κριτών της παρ. 3 πρέπει να έχουν συ−
μπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος 
και να διαθέτουν 1 τουλάχιστον Α ή Β ή Γ βραβείο σε 
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αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή σημαντική διάκριση σε 
ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισμένους θεσμούς δημό−
σιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου, ως κύριοι με−
λετητές, ή να είναι μέλη ΔΕΠ ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης 
ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών 
της αλλοδαπής. Για τα λοιπά επιστημονικά αντικείμενα, 
οι κριτές του καταλόγου της παρ. 3, πρέπει να έχουν συ−
μπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος, 
με αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμε−
νο του διαγωνισμού ή να είναι μέλη ΔΕΠ ελληνικού ΑΕΙ 
αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη 
θέση σχολών της αλλοδαπής.

12. Καταργείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 12 και μετά την παρ.6 του ιδίου άρθρου προ−
στίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«Σε διαγωνισμό δύο σταδίων − κλιμακωτό μπορεί κατά 
την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής να ορίζονται για 
κάθε στάδιο διαφορετικές κριτικές επιτροπές. Η απόφα−
ση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην Προκήρυξη.» 

Μετά την παρ.5 του άρθρου 18 προστίθεται νέα παρ. 
6, η δε επομένη αναριθμείται ως 7: «6. Στις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν υπάγονται διαγωνισμοί 
χωρίς απονομή βραβείων που διενεργούνται στο πλαί−
σιο διεθνών θεσμών και εκθέσεων που προάγουν την 
πολιτιστική δημιουργία, όπως η Μπιενάλλε Αρχιτεκτο−
νικής της Βενετίας κλπ».

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση έχει εφαρμογή από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με εξαί−
ρεση τους διαγωνισμούς των οποίων η προκήρυξη έχει 
δημοσιευθεί πριν από την έναρξη ισχύος της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
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