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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια−
χείρισης και ελέγχου του φορέα: «Αιτωλική Ανα−
πτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ». ......................................................................
1
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών
διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος
με αναλογική τεχνολογία. ...................................................... 2
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 2102/Γ4−178/
22.2.2013 (ΦΕΚ 502/τ.Β΄/5.3.2013) και θέμα «Έγκρι−
ση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−
νών διενέργειας της έρευνας Οδικών Εμπορευμα−
τικών Μεταφορών έτους αναφοράς 2012, έγκριση
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο−
ρισμός αμοιβής τους». ............................................................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 566/0056
(1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα: «Αιτωλική Αναπτυξια−
κή Α.Ε. ΟΤΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση

της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (Φ.Ε.Κ. Α΄
40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄
2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να
υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2,
περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του ν. 3614/2007». (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του ν. 3614/2007» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (Φ.Ε.Κ. Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αριθμ. 533/31−01−2013 συνε−
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αριθμ. 533/31−01−2013 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01−07−2012 έως
30−06−2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του φορέα: «Αιτωλική
Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Λ265334, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.
− ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Π046416, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΔΕ
Δημοσιονομικών, ως μέλος.
− ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Φ355006, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από τις 16−09−2013 έως
τις 20−09−2013 στην έδρα του δικαιούχου «Αιτωλική Ανα−
πτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», τη Ναύπακτο. Διευκρινίζεται ότι η
15−09−2013 είναι ημέρα μετακίνησης από την Αθήνα προς
τη Ναύπακτο και η 20−09−2013 είναι ταυτόχρονα ημέρα
ελέγχου και επιστροφής στην Αθήνα.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου του ανωτέρω φορέα.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 453/ΥΟΔΔ/20.9.2013.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

Αριθμ. οικ.46157/1815/Φ.150
(2)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών δι−
ακοπής εκπομπών τηλεοπτικού προγράμματος με
αναλογική τεχνολογία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007,
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων
Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (Α΄ 161), όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση
λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,(Α΄ 44),
και ισχύει,
2. της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 4070/2013,
«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δη−
μοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (Α΄ 82), όπως ισχύει,
3. του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως ισχύει,
4. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,
5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
6. του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (Α΄112 – Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 122),
όπως ισχύει,
7. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγο−
μένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών
θεμάτων» (Α΄ 178),
8. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (Α΄ 147 − Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154),
9. του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το
άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄ 141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
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Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(Α΄ 152),
10. του π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 144),
11. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153),
12. της υπ’ αριθμ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών
Κεδίκογλου» (Β΄ 2116),
13. της υπ’ αριθμ. 329/03.07.2013 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπου−
λου» (Β΄ 1655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
14. της υπ’ αριθμ. 27294/796/Φ150/05−06−2013 κοινής από−
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Οριστική παύση
των εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό
τρόπο» (Β΄ 1500), στην οποία ορίζεται η 01−10−2014 ως
ημερομηνία οριστικής παύσης αναλογικών εκπομπών,
15. της υπ’ αριθμ. 20490/525/02−05−2012 κοινής από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)», (Β΄ 1444) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45258/1288/22−10−2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων», (Β΄ 2845),
16. της υπ’ αριθμ. 42800/05−10−2012 κοινής απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Χάρτης Συχνοτήτων
Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήμα−
τος» (Β΄ 2704),
17. της υπ’ αριθμ. 15715/2013 κοινής απόφασης του Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσματος
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ−
ΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)»
(Β΄ 1956),
18. της υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/22−08−2013 κοινής
απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Κα−
θορισμός ημερομηνιών διακοπής εκπομπών τηλεοπτικού
προγράμματος με αναλογική τεχνολογία» (Β΄ 2064).
ΙΙ. Την ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου για την
ανάπτυξη, εγκατάσταση και αδειοδότηση κατασκευών
κεραιών, καθώς και την ανάγκη για την έγκαιρη ολοκλή−
ρωση της ψηφιακής μετάβασης εντός της υποχρεωτικής
ημερομηνίας παύσης αναλογικών εκπομπών.
III. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος (1) του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
οικ.41167/1375/Φ111Α κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
2064/Β΄/23−8−2013) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες διακοπής
ανά περιοχή απονομής (allotments), όλων των εκπομπών
με αναλογική τεχνολογία και όλων των ψηφιακών εκπο−
μπών της ΚΥΑ 21161/2008 συμπεριλαμβανομένης, ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
(ALLOTMENTS) όπως αναφέρονται
στην ΚΥΑ 42800/2012

Ημερομηνία Παύσης
Αναλογικής Εκπομπής

1
2
3
4

Τ0 + 91 ημέρες

6
33
20
21

Τ0 + 147 ημέρες

17
18
19
22

Τ0 + 182 ημέρες

23
25
26
5
12

Τ0 + 217 ημέρες

14
7
8
9

Τ0 + 252 ημέρες

10
11
13
15
16

Τ0 + 287 ημέρες

24
27
28
29
30

Τ0 + 315 ημέρες

31
32
34

Ως « Τ0 » ορίζεται η ημερομηνία χορήγησης δικαιωμά−
των χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής (εθνικής και περιφερειακής
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εμβέλειας) υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας, κατόπιν
της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας που
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθ. 23 του ν. 4070/2012
για το σκοπό αυτό».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 41167/1375/Φ111Α/
22−08−2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2064).
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. 8630/Γ4−820
(3)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμ. 2102/Γ4−178/
22.2.2013 (ΦΕΚ 502/τ.Β΄/5.3.2013) και θέμα «Έγκριση,
προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών δι−
ενέργειας της έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Με−
ταφορών έτους αναφοράς 2012, έγκριση χρησιμοποί−
ησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής
τους».
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 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
το άρθρο 10 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του
ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρη−
ματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήμα−
τα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1
του άρθρου 7 της από 18−11−2012 πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄),
β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανισμός
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 δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.
4. Την αποδέσμευση πίστωσης με αρ. 7638/Α2−2826/
6−8−2013 από τον ΚΑΕ 0429 και τη νέα δέσμευση πί−
στωσης με αρ. 7639/Α2−2827/5−8−2013 σε βάρος των
πιστώσεων του ΚΑΕ 0419 οικ. έτους 2013.
5. Την απόφαση του Προέδρου με αριθμ. 2102/Γ4−178/
22.2.2013 (ΦΕΚ 502/τ.Β΄/5.3.2013) και θέμα «Έγκριση, προ−
κήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέρ−
γειας της έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφο−
ρών έτους αναφοράς 2012, έγκριση χρησιμοποίησης
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους»,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε τη με στοιχεία 5 του σκεπτικού Από−
φαση του Προέδρου και, συγκεκριμένα, τις παραγρά−
φους 5β και 5γ του διατακτικού της, οι οποίες αντικα−
θίστανται ως εξής:
«β. Ιδιώτες − συνεργάτες (ΚΑΕ 0429):
800 ερωτηματολόγια Χ 14,73 € = 11.784,00 €
120 ερωτηματολόγια Χ 9,93 € = 1.191,60 €
894 ερωτηματολόγια Χ 3,08 €= 2.753,52 €
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 = 15.729,12 €
γ. Ιδιώτες − συνεργάτες (ΚΑΕ 0419):
233 ερωτηματολόγια Χ 14,73 € = 3.432,09 €
98 ερωτηματολόγια Χ 9,93 € = 973,14 €
222 ερωτηματολόγια Χ 3,08 € = 683,76 €
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0419 = 5.088,99 €»
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η τροποποιούμενη με
στοιχεία 5 του σκεπτικού απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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