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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 116

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

21 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 48
(1)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριό−
τητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, έτους 2015.

Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθα−
ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, έτους 2015............
Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας Επι−
μόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης
των εκπαιδευτικών των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων για
το σχολικό έτος 2014−2015 στο πλαίσιο της πρά−
ξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στον Άξονα
Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση»....................................................................................
Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για
την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω
της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των
δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο
10 Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο
16 Ν. 4305/2014). ...............................................................................
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα−
πανών διενέργειας της έρευνας Οδικών Εμπορευ−
ματικών Μεταφορών, με περίοδο αναφοράς το δ΄
τρίμηνο του 2014 και τα α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνα του
2015, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά−
νων και καθορισμός αμοιβής τους για το 2015. ..
Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπήν χορηγήματος για
την καθαριότητα των υπηρεσιών της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπήν χορηγήματος για
την καθαριότητα των υπηρεσιών της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

2
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 209790/Ζ1/2014
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων. ...................................................................................................... 7
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 344.1.5/03/2014
απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου............ 8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/ 1963
«Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ Α΄/59).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/
25.05.2012) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα−
νών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων
κτιρίων δημοσίου υπηρεσιών».
4. Του Ν. 4071/2012, άρθρου 45, παρ. 10 Α.
5. Τον Ν. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ112/τ.
Α΄/13.7.2010 σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ
858/Β΄/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας
να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Δι−
ευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως και
Τμήματος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών
αριθμ. 1121103/2068/006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β΄/1998/11.11.1998).
7. Την υπ’ αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754/Β΄/1997)
απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Δια−
τακτών».
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8. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για
το έτος 2015, ποσού: 2.580,00 ευρώ, στον Ειδ. Φορέα:
90−49/235, ΚΑΕ: 1232, με ποσοστό διάθεσης 90%, για
κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.
9. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χορη−
γήματος καθαριότητας για δαπάνες καθαριότητας της
Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, του Ειδ. Φορέα: 90−49/235 και ΚΑΕ:
1232, στο ποσό: 215,00 ευρώ, μέχρι και Νοέμβριο του
έτους 2015, σύμφωνα με το υπάρχον ποσοστό διάθεσης
του 90%.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρημα−
τικά εντάλματα, σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.
2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) Υπ. Οι−
κονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 8 Ιανουαρίου 2015
Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
F
Αριθμ. 11563
(2)
*Σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας Επι−
μόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των
εκπαιδευτικών των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων για το σχο−
λικό έτος 2014−2015 στο πλαίσιο της πράξης «Πρό−
γραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες» στον Άξονα Προτεραιότητας 1
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (267 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000
(251 Α΄). «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
1.2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπη−
ρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παι−
δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ)
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002
(152 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρί−
ων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαι−
δευτικών Δράσεων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141 Α΄).
1.3. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (124 Α΄) «περί
συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού EYE», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
1.4. Του Ν. 2362/1995 (247 Α΄) «περί Δημοσίου Λογιστι−
κού Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.5. Του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
1.6. Του άρθρου 55 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (167 Α΄) και
τις διατάξεις του Ν. 2621/1998 (136 Α΄).

1.7. Του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015.
1.8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
1.9. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση τα Κυ−
βερνητικά όργανα».
1.10. Του Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) περί τροποποίη−
σης του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) − Μετονομασία του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1.11. Του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) περί του Οργανισμού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Τις αποφάσεις:
2.1 Με την υπ’ αριθμ. 11726/21−12−2010 (ΦΕΚ 2126 Β΄)
(ΑΔΑ: 4Α9Σ9−9Ξ) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίη−
σης της με αρ. πρωτ. 20087/2008 κοινή υπουργική από−
φαση (2665 Β΄) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10756/2002
(ΦΕΚ 1343 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του
ΥΠΑΙΘ», όπως ισχύει, με σκοπό την αναδιάρθρωση της
σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 2665 Β΄).
2.2 Με την υπ’ αριθμ. 329/2005 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 210 Β΄) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε
την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 845/2003 (ΦΕΚ
1222 Β΄) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΑΙΘ»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή υπουργική
απόφαση με αριθμό 4327/30−08−2010 (ΦΕΚ 1387 Β΄) περί
«Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης».
2.3 Με την υπ’ αριθμ. Φ908/90508/Η/05−07−2013 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 322/ΥΟΔΔ/05−07−2013)
περί διορισμού του κου Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2.4 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 175372/Υ1/29−10−2014 (ΦΕΚ 2988
Β΄) υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής στο Γ.Γ.
2.5 Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της Επι−
τροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κα−
νόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)
με αριθμό 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ−
μό 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24765/01−12−2014 7η Τροπο−
ποίηση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων με τίτλο
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες» του ΑΠ1, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» και κάθε τροποποίηση αυτής.
4. Το Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω εγκεκριμένης Πράξης.
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5. Την ανάγκη για τη συγκρότηση της Ομάδας Ερ−
γασίας για τη διαρκή υποστήριξη και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών (Γ΄ φάση) του Προγράμματος της εξειδι−
κευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης κατά το σχολικό
έτος 2014−2015, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο
Έργου της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαι−
δευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στον ΑΠ1 του ΕΠ
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση και συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας
Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των
εκπαιδευτικών των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων για το σχολικό
έτος 2014−2015 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2
της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες − ΑΠ1» του ΕΠ «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007−2013.
2. Ορίζουμε τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Επιμόρ−
φωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαι−
δευτικών των ΔΠΕ και ΔΔΕ Χανίων ως εξής:
2.1 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χανίων.
1. Αικατερίνη Βενιανάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΕ 475438,
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενη ΚΕΔΔΥ Χα−
νίων.
2. Στυλιανή Αγριμάκη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΗ 470624,
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του ΚΕΔΔΥ Χανίων.
3. Σταυρούλα Σακελλαρίου του Κυριάκου, με ΑΔΤ ΑΚ 481858,
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του ΚΕΔΔΥ Χανίων.
4. Ελένη Βόκα του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΗ 973377, κλά−
δου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, του ΚΕΔΔΥ Χανίων.
5. Ελένη Καλλιονάκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ Π 964201,
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού, του ΚΕΔΔΥ Χανίων.
6. Γεώργιος Παπαδαντωνάκης του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ
ΑΙ 968060, αναπληρωτής κλάδου ΠΕ24 Παιδοψυχιάτρων
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του ΚΕΔΔΥ Χανίων.
Πρόεδρος της ανωτέρω Ομάδας ορίζεται η Αικατερίνη
Βενιανάκη.
Γραμματέας της Ομάδας ορίζεται ο Αθανάσιος Αθα−
νασόπουλος του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΑ 496315, Διοικητικός
Υπάλληλος κλάδου ΔΕ01 του ΚΕΔΔΥ Χανίων.
Το έργο της Ομάδας Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φά−
σης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών ορί−
ζεται ως εξής:
i. Πραγματοποίηση επισκέψεων σε όλες τις Σχολικές
Μονάδες των περιοχών ευθύνης τους με στόχο την
διαρκή υποστήριξη εκπαιδευτικών για την απρόσκοπτη
υλοποίηση του προγράμματος.
ii. Συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς
του προγράμματος για την εκπόνηση ημερολογίων
(σχεδίων δράσης) τα οποία θα συμπληρώνονται σε συ−
νεργασία με τους εκπαιδευτικούς και θα κοινοποιούνται
στην EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων.
iii. Διοργάνωση και υλοποίηση μηνιαίων επιμορφωτι−
κών σεμιναρίων (τουλάχιστον πέντε ωρών), με θέματα
τα οποία θα επιλέγονται ύστερα από συνεργασία με
τους εκπαιδευτικούς.
iν. Τήρηση παρουσιολογίου επιμορφούμενων και απο−
στολή στην EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων.

1117

ν. Μηνιαίες Εκθέσεις: α) με συμπεράσματα από τις
επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες και β) για την πορεία
της Γ΄ φάσης επιμόρφωσης και της υποστήριξης των
εκπαιδευτικών και αποστολή τους στην EYE Εκπαιδευ−
τικών Δράσεων.
vi. Εκπόνηση σχεδίων εξατομικευμένων προγραμμά−
των παρέμβασης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες και στοχευμένων δράσεων για την
αποτελεσματικότερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών
και αποστολή τους στην EYE Εκπαιδευτικών δράσεων.
νii. Δημιουργία και συμπλήρωση ειδικών κλείδων παρα−
τήρησης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την
ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση των εφαρμοζό−
μενων παιδαγωγικών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση
και την αποτελεσματικότητα τους και αποστολή τους
στην EYE Εκπαιδευτικών Δράσεων.
viii. Προώθηση των φύλλων εσωτερικής αξιολόγησης
του προγράμματος της Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για συμπλήρωση από ομάδες στόχους,
συγκέντρωση, επεξεργασία αυτών και σύνταξη έκθεσης
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών.
3. Η Ομάδα Εργασίας ορίζεται αμειβόμενη. Η αμοιβή
των μελών της Ομάδας θα καθοριστεί με κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, του ΥΠΑΙΘ
και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
4. Η Ομάδα Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και δι−
αρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών θα απασχολη−
θεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης
ορισμού της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι
και τις 30/6/2015.
5. Η Ομάδα Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρ−
κούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών για τις εργασίες
της θα τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις
των μελών της Ομάδας θα πραγματοποιούνται πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και εκτός του
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Η Ομάδα Επιμόρφωσης Γ΄ φάσης και διαρκούς Υπο−
στήριξης των εκπαιδευτικών θα λειτουργήσει σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 9/ΥΟΔΔ/15−1−2015.
Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F
Αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057
(3)
Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρ−
τησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 10 Β Ν. 3861/2010(Α΄ 112) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16
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Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη−
μόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57),
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.ΣΔΔΑ.
και άλλες διατάξεις»,
2. το άρθρο 64 Ν. 4305/2014,
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
4. της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/
989/2012 (Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρε−
σιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,
5. της υπ’ αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.
10885/2012 Υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομε−
ρειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του
Ν. 3861/2010 (Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
6. του Π.δ. 99/2014 (Α΄ 166) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης»,
7. του Π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,...
Νέας Γενιάς»,
8. του Π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
9. της υπ’ αριθμ. οικ. 24330/2014 (Β΄ 2664) κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πα−
ρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1: Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα λεπτο−
μερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του
άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112), όπως προστέθηκε
με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και ειδικότερα
αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φορέων που υπά−
γονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, την ένταξη στο
Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμματος
Διαύγεια», τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Εφαρμογής
Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, το
χρόνο, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
ανάρτησης των δαπανών και διόρθωσης εσφαλμένων
αναρτήσεων καθώς και την ασφάλεια κατά τη χρήση
της Εφαρμογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων
Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια.
Άρθρο 2: Ορισμοί
Επιχορηγούμενοι φορείς: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές
Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστι−
κές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που

επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) συνολικά, ετησίως. Δεν συνιστά επιχορήγηση το
συμβατικό αντάλλαγμα για εκτέλεση έργου, προμήθειας,
υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό φορέα της γενικής
κυβέρνησης κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης:
φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση,
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρ−
νηση), φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περι−
φέρειες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν, ελέγχονται ή
χρηματοδοτούνται από τους ΟΤΑ), φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμοί Απασχό−
λησης και Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). Οι
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πλην της Κεντρικής
Διοίκησης περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενι−
κής Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Πάροχος επιχορήγησης: ο φορέας που εγκρίνει την
επιχορήγηση.
Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του «Προγράμμα−
τος Διαύγεια»: Το Μητρώο που τηρείται στην ηλεκτρο−
νική εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια (diavgeia.
gov.gr) το οποίο περιλαμβάνει τις Αστικές Μη Κερδο−
σκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδο−
σκοπικούς φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010.
Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων
Φορέων: η ηλεκτρονική εφαρμογή που διατίθεται κε−
ντρικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της
ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών
των επιχορηγούμενων φορέων.
Άρθρο 3: Ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων
Φορέων του «Προγράμματος Διαύγεια»
1. Κάθε επιχορηγούμενος φορέας σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης εγ−
γράφεται στο «Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του
Προγράμματος Διαύγεια».
2. Η ένταξη στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων
του «Προγράμματος Διαύγεια» πραγματοποιείται κα−
τόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, εκ
μέρους του επιχορηγούμενου φορέα, μέσω της Εφαρ−
μογής Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων
που διατίθεται στον Δικτυακό Τόπο diavgeia.gov.gr.
3. Για την πιστοποίηση του υπόχρεου φορέα κατά
την υποβολή του αιτήματος ένταξης χρησιμοποιούνται
οι κωδικοί εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(taxisnet). Στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του
«Προγράμματος Διαύγεια» καταχωρίζονται με αυτο−
ματοποιημένο τρόπο από το πληροφοριακό σύστημα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(taxisnet) τα εξής στοιχεία του επιχορηγούμενου φορέα:
επωνυμία, έδρα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
4. Η έγκριση του αιτήματος, καθώς και οι σχετικές
οδηγίες για την αρχικοποίηση και τη χρήση της εφαρ−
μογής αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
φορέα που επιχορηγείται, όπως έχει δηλωθεί στη φόρ−
μα εγγραφής.
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5. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης φορέα
που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φο−
ρέων του Προγράμματος Διαύγεια υποβάλλεται από
τον επιχορηγούμενο φορέα, σχετική ενημέρωση στην
Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων
Φορέων. Στην περίπτωση αυτή απενεργοποιούνται τα
δικαιώματα πρόσβασης αλλά παραμένουν εμφανείς οι
πραγματοποιηθείσες εγγραφές και το ιστορικό του επι−
χορηγούμενου φορέα.
Άρθρο 4: Υποχρεώσεις παροχών επιχορηγήσεων
1. Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές
Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιρι−
στικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς
φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:
«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορη−
γήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί
τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι
επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο
Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος
Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν
στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο
10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16
Ν. 4305/2014»
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δα−
πανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β
Ν. 3861/2010 και της παρούσας απόφασης συνεπάγεται
τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός
είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της
γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγή−
σεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν
στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.
Άρθρο 5: Όροι και προϋποθέσεις ανάρτησης δαπανών
επιχορηγούμενων φορέων
1. Στο διαδίκτυο αναρτώνται τα στοιχεία των δαπανών
που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης που έχουν
λάβει οι επιχορηγούμενοι φορείς από κάθε φορέα της
γενικής κυβέρνησης.
2. Στις περιπτώσεις που η επιχορήγηση έχει χορηγηθεί
για ειδικό σκοπό, στο διαδίκτυο αναρτώνται αποκλειστι−
κά οι δαπάνες που αφορούν στο σκοπό αυτό.
Άρθρο 6: Διαδικασία ανάρτησης δαπανών
επιχορηγούμενων φορέων
1. Για την ανάρτηση των δαπανών στην Εφαρμογή
Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων, χρη−
σιμοποιούνται οι κωδικοί εισόδου στο πληροφοριακό
σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ−
στημάτων (taxisnet).
2. Η ανάρτηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση
των στοιχείων της επόμενης παραγράφου σε ειδικά
διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή στο διαδικτυακό
τόπο του Προγράμματος Διαύγεια (Εφαρμογή Ανάρτη−
σης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμ−
ματος Διαύγεια).
3. Στην Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγού−
μενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια αναρτώνται
για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη που αφορά στο
ποσό της επιχορήγησης τα εξής στοιχεία:
α. το είδος και ο αριθμός του νομίμου παραστατικού,
β. το καθαρό ποσό της δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)
γ. ο τυχόν αναλογών ΦΠΑ,
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δ. τα στοιχεία του εκδότη εκάστου παραστατικού
(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ονοματεπώνυμο και
πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα ή επωνυμία για τα
νομικά πρόσωπα),
ε. τα στοιχεία του λήπτη εκάστου παραστατικού
(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία του φορέα),
στ. το αντικείμενο της συναλλαγής,
ζ. ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης της πράξης
έγκρισης της επιχορήγησης στην οποία αφορά η δα−
πάνη. Σε περίπτωση που η δαπάνη αντιστοιχεί σε πε−
ρισσότερες επιχορηγήσεις, καταχωρίζονται οι Αριθμοί
Διαδικτυακής Ανάρτησης όλων των σχετικών εγκριτικών
των επιχορηγήσεων πράξεων.
Άρθρο 7: Χρόνος ανάρτησης δαπανών
επιχορηγούμενων φορέων
Οι επιχορηγούμενοι φορείς αναρτούν απολογιστικά
και συγκεντρωτικά τις δαπάνες σύμφωνα με τη διαδικα−
σία που προβλέπεται στο άρθρο 6, στο διάστημα από 1η
Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου
έτους από την πραγματοποίηση των δαπανών.
Άρθρο 8: Διόρθωση Εσφαλμένων Αναρτήσεων
Σε περίπτωση ανάρτησης λανθασμένων στοιχείων,
αυτά διορθώνονται αμελλητί με ευθύνη του επιχορη−
γούμενου φορέα. Η εγγραφή των εσφαλμένων στοιχείων
παραμένει φανερή με διακριτή διαγραφή στην εφαρ−
μογή ανάρτησης δαπανών επιχορηγούμενων φορέων.
Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης αναρτώ−
νται, μέχρι την 29.2.2016, στοιχεία που αφορούν δαπάνες
συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015.
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 611/Γ4 – 78
(4)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−
νών διενέργειας της έρευνας Οδικών Εμπορευματι−
κών Μεταφορών, με περίοδο αναφοράς το δ΄ τρί−
μηνο του 2014 και τα α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνα του 2015,
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και
καθορισμός αμοιβής τους για το 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
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 (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως
Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της Ελληνικής οικονομίας», το
άρθρο 323 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελ−
τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική
μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και
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της παρ. 1 του άρθρου 7 της από 18−11−2012 πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄),
β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8 (ΦΕΚ 35/
Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις», 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 αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με
την προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και
ευθύνη» και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13
του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),
ε. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄/194),
στ. της ΓΠ – 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).
2. Τον Κανονισμό ΕΕ 70/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012
σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών
μεταφορών εμπορευμάτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα μίας χι−
λιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ (€ 71.352,00), συ−
μπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ
(ΚΑΕ 0289 και 0429), το οικονομικό έτος 2015.
Αναλυτικά:
ΚΑΕ 0429: δαπάνη σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν
εξήντα οκτώ ευρώ (€48.168,00).
ΚΑΕ 0289: δαπάνη είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν ογδό−
ντα τεσσάρων ευρώ (€23.184,00).
Σύνολο δαπάνης: εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια
πενήντα δύο ευρώ (€ 71.352,00).
4. Τις υπ’ αριθμ. 280/Α2−111/08.01.2015 (αρ. καταχ. 17.1)
και 278/Α2−110/08.01.2015 (αρ. καταχ. 18.1) αποφάσεις
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των ΚΑΕ 0429 και 0289
του οικονομικού έτους 2015, αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέρ−
γεια της Έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Εσωτερικού και Εξωτερικού κατά τη διάρκεια του έτους
2015, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το δ΄ τρίμηνο
του 2014 και τα α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνα του 2015.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Μεταφορών, Επικοινωνιών
και ΜΜΕ της Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου
και Υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω
έρευνας.
2. Σκοπός της έρευνας, η οποία διενεργείται στο
πλαίσιο της υλοποίησης του Κανονισμού του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 70/2012, είναι η
συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί των Οδικών
Εμπορευματικών Μεταφορών αγαθών, στο εσωτερικό
της Χώρας και στο εξωτερικό. Τα Μητρώα που θα χρη−
σιμοποιηθούν είναι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−

ρών και Δικτύων, τα οποία περιέχουν τα εγγεγραμμένα
οχήματα της Χώρας.
3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, με ερευνώμενη μο−
νάδα το όχημα και διενεργείται ανά τρίμηνο. Το μέγεθος
του δείγματος, για τα τέσσερα τρίμηνα, ανέρχεται σε
περίπου 7.000 οχήματα και καλύπτει το σύνολο της Χώ−
ρας. Κατά το σχεδιασμό εφαρμόζεται η μονοσταδιακή
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Τα φορτηγά οχήμα−
τα που περιλαμβάνονται στην έρευνα αρχικά διαχωρί−
ζονται σε α) φορτηγά που εκτελούν εθνικές μεταφορές
και β) φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Τα
φορτηγά που εκτελούν εθνικές μεταφορές διαχωρί−
ζονται περαιτέρω κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή
(NUTS 1), κατά χρήση του φορτηγού (ΙΧ, ΔΧ) και κατά
τύπο του φορτηγού.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
• Επιλογή δείγματος οχημάτων.
• Επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών.
• 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.
• Έλεγχος και διόρθωση μηχανογραφικών λαθών.
• Παραγωγή αρχείων δεδομένων και διαβίβασή τους
στη Eurostat.
• Παραγωγή εθνικών πινάκων.
• Κατάρτιση Δελτίου Τύπου.
• Κατάρτιση αρχείου μεταδεδομένων και δεικτών αξι−
ολόγησης (σφάλματα κ.λπ.) της ποιότητας των αποτε−
λεσμάτων της έρευνας.
4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας,
θα χρησιμοποιηθούν:
• υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ,
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.
• στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, μέχρι εκατό (100)
υπάλληλοι των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων −Τομέας
Μεταφορών και Επικοινωνιών− μόνιμοι και με σύμβα−
ση Ι.Δ., οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο
συλλογής των ερωτηματολογίων. Η απασχόληση των
υπαλλήλων με τη συγκεκριμένη έρευνα θα είναι πέραν
της υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας τους.
• στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών και στο Νομό
Αττικής, μέχρι χίλιοι (έως 1.000) 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 ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται
ως εξής:
Για τις ερευνώμενες μονάδες, που ανέρχονται σε 7.000
περίπου, η αμοιβή είναι: €13,36 (υπαλ. Π.Α.) και €14,73 (Ιδ.
Συν.), αντίστοιχα, ανά πλήρως και σωστά συμπληρω−
μένο ερωτηματολόγιο, €9,25 (υπαλ. Π.Α.) και €9,93 (Ιδ.
Συν.), αντίστοιχα, ανά ερωτηματολόγιο στο οποίο δεν
αναφέρονται δρομολόγια και €3,08 (υπάλ. Π.Α. και Ι.Σ.)
ανά ερωτηματολόγιο για τις εργασίες ενημέρωσης του
Μητρώου σε περιπτώσεις διαγραφής ή απόσυρσης του
οχήματος, αδυναμίας εντοπισμού των ιδιοκτητών των
φορτηγών οχημάτων, λόγω λανθασμένης ταχυδρομικής
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διεύθυνσης, ή απουσίας τους σε ταξίδι κατά τη διάρκεια
της έρευνας ή, τέλος, λόγω αρνήσεως τους να συμπλη−
ρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.
Αναλυτικότερα:
α. Υπάλληλοι των Περ. Αυτοδ/σεων – Τομέας Μετα−
φορών και Επικοινωνιών (ΚΑΕ 0289):
1.440 ερωτηματολόγια x 13,36 € = 19.238,40 €
320 ερωτηματολόγια x 9,25 € = 2.960,00 €
320 ερωτηματολόγια x 3,08 € = 985,60 €
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0289 = 23.184,00 €
β. Ιδιώτες – συνεργάτες (ΚΑΕ 0429):
2.260 ερωτηματολόγια x 14,73 € = 33.289,80 €
940 ερωτηματολόγια x 9,93 € = 9.334,20 €
1.800 ερωτηματολόγια x 3,08 € = 5.544,00 €
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 = 48.168,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΚΑΕ 0289+0429): 71.352,00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. οικ. 1968/525
(5)
Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπήν χορηγήματος για την
καθαριότητα των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 234/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού κ.λπ.» (Α247) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−

ρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 194
τ.Α΄), «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010)
σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω−
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες Διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/
1953 (ΦΕΚ 59/Α΄/12−03−1953) «περί τροποποιήσεως των
περί καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατά−
ξεων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992.
8. Το υπ’ αριθμ. 2/74839/0026/10−10−2012 έγγραφο της
26ης Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με θέμα «Πάγιο κατ’ απο−
κοπή χορήγημα για καθαριότητα».
9. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/
25−05−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί
«καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83655/17041/08−12−2014 απόφαση
περί «Κατανομής πιστώσεων του τακτικού προϋπολογι−
σμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας οικ. Έτους 2015».
11. Την υπ’ αριθμ. 25/25/02−01−2015 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
12. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για τον καθαρι−
σμό των γραφείων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος του μηνιαίου πάγιου χορηγή−
ματος για τον καθαρισμό των γραφείων των υπηρεσι−
ών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας, ως εξής:

Επιφάνεια
(σε τ.μ.)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΜΑ (σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΜΑ (σε ευρώ)

ΑΡΤΑΣ (Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού)

761,00

745,00

8.940,00

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού)

626,55

405,00

4.860,00

2.455,00

1.950,00

23.400,00

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού)

570,00

555,00

6.660,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού)

773,00

449,00

5.388,00

ΚΟΖΑΝΗΣ (Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού)

6.600,00

1.549,00

18.580,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Τμήμα Διοικητικού − Οικονομικού)

1.080,00

493,00

5.916,00

12.865,55

6.146,00

73.752,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Διεύθυνση Διοίκησης)

ΣΥΝΟΛΟ

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 993−24, Ειδ. Φορέα 071
και Κ.ΑΕ 1232, οικονομικού έτους 2015 και θα καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την αριθμ.
2/5091/0026/25−05−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25−05−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αφορά δαπάνες καθα−
ρισμού για το έτος 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 14 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
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Αριθμ. οικ. 1970/526
(6)
Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπήν χορηγήματος για την
καθαριότητα των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις ου Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού κ.λπ.» (Α247) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/
τΑ΄), «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010)
σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω−
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες Διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/
1953 (ΦΕΚ 59/Α΄/12−03−1953) «περί τροποποιήσεως των

περί καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατά−
ξεων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992.
8. Το υπ’ αριθμ. 2/74839/0026/10−10−2012 έγγραφο της
26ης Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με θέμα «Πάγιο κατ’ απο−
κοπή χορήγημα για καθαριότητα».
9. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012 (ΦΕΚ 1741/
Β΄/25−05−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί
«καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83655/17041/08−12−2014 απόφαση
περί «Κατανομής πιστώσεων του τακτικού προϋπολογι−
σμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας οικ. Έτους 2015».
11. Την υπ’ αριθμ. 27/27/02−01−2014 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
12. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης καθαριότητας των
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυ−
τικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος του μηνιαίου πάγιου χορηγή−
ματος για τον καθαρισμό των γραφείων των υπηρεσι−
ών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας, ως εξής:

Επιφάνεια (σε τ.μ.)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΜΑ (σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΓΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΜΑ (σε ευρώ)

2009,00

1.684,00

20.208,00

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

213,00

254,00

3.048,00

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

120,00

252,00

3.024,00

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

500,00

274,00

3.288,00

2.842,00

2.120,00

29.568,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 993−24, Ειδ. Φορέα 073
και ΚΑΕ 1232, οικονομικού έτους 2015 και θα καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την αριθμ.
2/5091/0026/25−05−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25−05−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αφορά το έτος 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 14 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αριθμ. 209790/Ζ1/2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3600/τ.Β΄/31.12.2014, στη σελίδα 41460 και στην
ημερομηνία αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από την εσφαλμένη: «23 Δεκεμβρίου 2013»
Στην ορθή: «23 Δεκεμβρίου 2014»

(8)
Στην υπ’ αριθμ. 344.1.5/03/2014 απόφαση Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου με θέμα «Παρεχόμενες υπηρεσίες
από το Ναυτικό Επιμελητήριο στα μέλη του εισπρατ−
τόμενα δικαιώματα», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
Β΄/12.01.2015, επιφέρεται η εξής διόρθωση:
Αντί του εσφαλμένου «Αριθ. Πρωτ.: 344.1.5/03/2014»,
τίθεται το ορθόν «Αριθ. Πρωτ.: 344.1.5/04/2014».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου)
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