Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2013.02.01 13:31:33
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

3113

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 115

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

25 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και για τους υπαλλήλους που
έχουν μετακινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις, για τους μήνες Ιανουάριο έως
Φεβρουάριο του έτους 2013. ................................................
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,
για υπαλλήλους του Γραφείου Αναπλ. Υπουργού,
του Γραφείου Γενικής Γραμματέως και του Γρα−
φείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ. ....................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/
10.2.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τρο−
ποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4
του Ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τε−
λών για τη χρήση των αδειών αυτών» (ΦΕΚ 218/
Β΄/18.2.2005). ........................................................................................
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
165387/410/03.02.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
470 Β΄)......................................................................................................
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των
δαπανών διενέργειας της Έρευνας επί του Ει−
σοδήματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών της Χώρας (EU−SILC), έγκριση χρη−
σιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι−
σμός αμοιβής τους, για το έτος 2013...........................
Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ
και υπαλλήλων άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επι−
χειρήσεων, οργανισμών και οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, που θα απασχοληθούν κατά το
έτος 2013, στις κατ’ αποκοπήν εργασίες για την
επεξεργασία των ερωτηματολογίων των Γενικών
Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού − Κατοικιών
2011 και καθορισμός της αμοιβής τους ανά επε−
ξεργαζόμενη μονάδα σε κάθε είδος εργασίας....
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Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/2797
(1)
Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και για τους υπαλλήλους που
έχουν μετακινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά Γραφεία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργα−
νικές θέσεις, για τους μήνες Ιανουάριο έως Φεβρου−
άριο του έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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3

4

5
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπι−
κή ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
β) Του άρθρου 55 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΄).
γ) Του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄/5.7.1988) «Οργανισμός
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα−
γενέστερα.
δ) Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, ... Νέας Γενιάς».
ε) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/16306/0022/23.2.2012 (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/
24.2.12) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές με−
τακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πο−
λιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών
και Γενικών Γραμματέων» όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 2/24378/0022/22.3.2012 (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27.3.12)
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κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχές μετακλητών,
ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γρα−
φείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών
Γραμματέων».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/13917/0022 (ΦΕΚ 414/Β΄/23.2.2012)
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποδοχών
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 κ.λπ.».
5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου το προσωπικό, στο οποίο αφορά
η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/15.12.2006 (ΦΕΚ 1890/Β΄/
29.12.2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία
καθιερώνεται απασχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση
κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και
Σάββατα, Κυριακές και αργίες α) των οδηγών της Διεύ−
θυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας
Στοιχείων και γ) των υπαλλήλων του Τμήματος Διοικη−
τικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
6. Την ανάγκη το προσωπικό που έχει μετακινηθεί ή
διατεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του Γραφείου του Γενικού
Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης να προσφέρει τις υπηρεσίες του
και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την
κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων Γραφείων.
7. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του
κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό μόνιμο και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω εκτάκτων και
επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα:
α) Την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του Ολοκλη−
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμι−
κού του Υ.ΔΙ.Μ.&Η.Δ.
β) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 33/
27.12.2006 (ΦΕΚ 280/Α΄/28.12.2006), όπως ισχύει, το
Υ.ΔΙ.Μ,&Η.Δ. καθίσταται αρμόδιο για την επεξεργασία
των προτάσεων, αιτημάτων και στοιχείων των φορέων
του δημόσιου τομέα που αφορούν διορισμούς, πλήρωση
θέσεων, τις προσλήψεις ή συμβάσεις έργου καθώς και
για την εισήγηση στην Τετραμελή Επιτροπή και την κα−
τάρτιση της τελικής απόφασης. Επιπλέον έχει αναλάβει
τη δημιουργία και ενημέρωση βάσης δεδομένων για
την παρακολούθηση των προσλήψεων του προσωπικού.
8. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−
θεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη ύψους 28.440€
και 24.800 € από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 512
του Φ. 05−150 του έτους 2013 αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως έως και 28 Φεβρουαρίου, με την
προβλεπόμενη από το Νόμο αμοιβή του προσωπικού,
που αναφέρεται στις παρ. 5, 6 και 7 του ανωτέρω σκε−
πτικού της παρούσας απόφασης.
Οι ώρες της, με την προαναφερόμενη αμοιβή, υπερω−
ριακής εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που θα
εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως:
Α. Για το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
• έως είκοσι (20) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο,
για έως πενήντα (50) υπαλλήλους όλων των κατηγοριών
και κλάδων, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
• έως πενήντα δύο (52) ώρες (20 απογευματινές, 16
νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες), για έως εξήντα πέντε
(65) οδηγούς και τεχνίτες αυτοκινήτων, μόνιμους και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Β. Για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή δια−
τεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου του Γενικού Γραμ−
ματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις:
• έως είκοσι (20) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο,
για έως είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους.
Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμ−
φωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση
των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋπόθεση
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώ−
σεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και
28 Φεβρουαρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/
ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/4335/969/876/525
(2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ−
ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για
υπαλλήλους του Γραφείου Αναπλ. Υπουργού, του
Γραφείου Γενικής Γραμματέως και του Γραφείου Τύ−
που και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματεί−
ας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/
27.10.2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015».
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β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
γ) Της υπ’ αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινής απόφα−
σης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Αποδοχές
μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των
Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουρ−
γών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24−2−2012),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/24378/0022/
22−3−2012 όμοια πράξη (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27−3−2012).
δ) Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι−
τισμού» (ΦΕΚ 146/Α΄/13−6−2003).
ε) Του Π.Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπουργείων»
(ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012).
στ) Του Π.Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/
21−6−2012).
ζ) Του Π.Δ/τος 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α΄/24−7−2012) «Σύστα−
ση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού».
η) Της υπ’ αριθμ. Υ27/27−6−2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ 2048/Β΄/
28.6.2012).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/οικ.32582/0022/11−4−2012 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Αποδοχές με−
τακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πο−
λιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών
και Γενικών Γραμματέων».
3. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/70738/0022/28−9−2012 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση μι−
σθολογικών διατάξεων».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/022/24−4−2009 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά
στην υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και
ΟΤΑ.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 13.306,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/144974/14073/18612/7746/
14−12−2012 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
του ΥΠΑΙΠΘΑ, η οποία έχει προβλεφθεί για το οικονο−
μικό έτος 2013 και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
(ΚΑΕ 0511), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/
ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/1570/190/182/175/7−1−2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΩΓ−39Κ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οι−
κονομικών Υποθέσεων της Γ.Γ.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως
διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Διοικητικού με το αριθμ.
ΥΠΑΙΘΠΑ ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/11136/1490/1435/873/25−1−2013
έγγραφο της εν λόγω Διεύθυνσης.
6. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει−
τουργία του Γραφείου Αναπλ. Υπουργού, του Γραφείου
Γενικής Γραμματέως και του Γραφείου Τύπου και Δη−
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μοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
του ΥΠΑΙΘΠΑ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα, πέραν της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε καθέναν από
τους σαράντα τρεις (43) μονίμους και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους,
που κατέχουν οργανικές θέσεις στη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού και έχουν διατεθεί και
προσφέρουν υπηρεσίες στο Γραφείο Αναπλ. Υπουργού,
στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως και στο Γραφείο Τύ−
που και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ.
2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων
καθίστανται ο Διευθυντής του Γραφείου Αναπλ. Υπουρ−
γού και η Γενική Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, αντίστοιχα.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή
της και μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6148/8−1−2013)
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F
Αριθμ. Δ2/Α/1317
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανταπο−
δοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέ−
κταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002
και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των
αδειών αυτών» (ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/1996 «Τροποποίη−
ση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας»»
(ΦΕΚ Α΄ 154).
3. Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», (ΦΕΚ Α΄ 19),
σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α΄ 221).
4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 247).
5. Των άρθρων 4 παρ. 1 και 2 όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην
Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανα−
νεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 304), 5Α και 14 παρ. 5 του
Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230).
6. Της υπ’ αριθμ. Δ2/Α/22285/9.11.2012 (ΦΕΚ 2998/Β΄/
12.11.2012) απόφασης «Συμπλήρωση της υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. Δ2/16570/7.9.2005 «Κανονισμός Αδει−
ών» (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει».
7. Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμ.
Υ48/09.07.2012 καθορισμός αρμοδιοτήτων του «Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»
(Φ.Ε.Κ. 2105/Β΄/09.07.2012).
8. Της υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφασης «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωρ−
γίου» (ΦΕΚ 2101/Β΄/09.07.2012) όπως τροποποιήθηκε με
την Απόφαση υπ’ αριθμ. 15378/19.07.2012 (ΦΕΚ 2166/Β΄/
19.07.2012).
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιείται το κείμενο της υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/
οικ.2490/10.2.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τρο−
ποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του
Ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη
χρήση των αδειών αυτών» (ΦΕΚ 218/Β΄/18.2.2005) ως εξής:
1. Στην υποπαρ. α. της παραγράφου 1 προστίθεται
περίπτωση (5) ως εξής: «(5) Διάθεσης Βιοκαυσίμων, στο
ποσό των 3.000 ευρώ»
2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση
ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα ετήσια
ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των ως άνω αδειών
θα εισπράττονται από τις, κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και θα
εμφανίζονται στον ΚΑ.Ε. 3421 εντός προϋπολογισμού».
3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Δ.Ο.Υ. θα γνωστοποιούν στην αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους
κατόχους των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών θα υποβάλλουν στις
αρμόδιες για την έκδοση των αδειών Υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και των Περιφερειακών Ενοτήτων το φωτοα−
ντίγραφο του Διπλοτύπου της Δ.Ο.Υ. από το οποίο θα
προκύπτει το ποσό που έχουν καταβάλει, ως ετήσιο
ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση της άδειας, την οποία
κατέχουν».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
Αριθμ. 179153/58
(4)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165387/
410/03.02.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 470 Β΄).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2876/07.10.09
(Φ.Ε.Κ. 2234 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή
τίτλου Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ 46/06.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Φ.Ε.Κ. 2101 Β΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ.
221 Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου π.δ. με το οποίο
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσι−
κού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 π.δ. 352/1991, Φ.Ε.Κ. 124 Α΄
και άρθρο 1 παρ. 2, π.δ. 228/2002, Φ.Ε.Κ. 208 Α΄) και την
υπ’ αριθμ. 23111/31.05.10 (Φ.Ε.Κ. 855 Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε Ενιαίος Διοικητι−
κός Τομέας με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών» στην
οποία εντάχθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του
Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄), «Χρηματοδότηση Περιβαλ−
λοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δα−
σικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντι−
κατέστησαν εκείνες του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998
(Φ.Ε.Κ. 275 Α΄).
7. Τις διατάξεις ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 24 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄) «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρω−
ση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», που αναφέ−
ρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασής μας.
8. Τη σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλ−
λοντος.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 1 της υπ’
αριθμ. 165387/410/03.02.2012 υπουργικής απόφασης ως
εξής:
«11. Στην περίπτωση που δεν διενεργήθηκαν στις ανω−
τέρω προθεσμίες τα προβλεπόμενα από τις προηγού−
μενες παραγράφους, μπορούν τα όρια των περιοχών
που βρίσκονται εντός οικισμών που στερούνται νόμιμης
έγκρισης ή εντός των ορίων σχεδίων πολεοδομικών
μελετών και σχεδίων πόλεως που δεν έχουν εγκριθεί
για οποιονδήποτε λόγο, να υποβάλλονται ως συμπληρω−
ματικά στοιχεία από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρε−
σίες, ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 24
του Ν. 3889/2010 υπουργική απόφαση, για την εξαίρεση
των εμφανιζομένων ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεων
εντός αυτών, της υποβολής αντιρρήσεων και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου από την ανάρτηση
του οικείου δασικού χάρτη.
Η αναφορά στις περιοχές που εξαιρούνται της υποβο−
λής αντιρρήσεων γίνεται επί των επιδεικνυομένων από
τις πολεοδομικές υπηρεσίες ορίων (είτε αναλογικά είτε
ψηφιακά), που υποβάλλεται ως διάγραμμα εξαρτημένο
σε ΕΓΣΑ ’87 είτε ως πίνακας συντεταγμένων των κο−
ρυφών του στο ίδιο γεωδαιτικό σύστημα.
Η ανωτέρω οριογραμμή, ως διάγραμμα, υλοποιείται
και απεικονίζεται επί των αναρτημένων δασικών χαρτών,
με κίτρινη απόχρωση και κίτρινη διαγράμμιση για τα
τμήματα δασικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στην
ανωτέρω παράγραφο 3».
2 Προστίθεται παράγραφος 12 στο άρθρο 1 της
165387/410/03.02.2012 Υπουργικής Απόφασης:
«12. Στην περίπτωση, κατά την οποία, μετά την ανάρ−
τηση των δασικών χαρτών, διαπιστώνεται ότι δεν
διενεργήθηκαν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις
του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, για την επισήμανση,
με πορτοκαλί χρώμα, του περιγράμματος των ορίων
των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με
πράξης της Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των
προεδρικών διαταγμάτων της 21.11−1.12.1979 (ΦΕΚ 693
Δ΄), της 2.3−13.3.1981 (ΦΕΚ138 Δ΄) ή της 24.4−3.5−1985
(ΦΕΚ 181 Δ΄), καθώς και των ορίων των εγκεκριμέ−
νων πολεοδομικών μελετών και ρυμοτομικών σχεδίων,
με αποτέλεσμα να μην απεικονίζονται τα όρια αυτά
στους αναρτηθέντες δασικούς χάρτες, η αρμόδια Δι−
εύθυνση Δασών οφείλει και αυτεπαγγέλτως να ανα−
στείλει επί τρίμηνο τη διαδικασία υποβολής αντιρρή−
σεων κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών και
να ανακοινώσει την αναστολή αυτή, με τον τρόπο
που προβλέπεται για την ανακοίνωση της ανάρτησης
των δασικών χαρτών. Εντός της προθεσμίας αυτής,
οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να εκπληρώσουν
τις κατά το άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 υποχρεώσεις
τους, για την επισήμανση των ανωτέρω ορίων.»Κατά
τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της
υπ’ αριθμ. 165387/410/03.02.2012 Υ.Α.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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Αριθμ. 751/Γ5−73
(5)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−
νών διενέργειας της Έρευνας επί του Εισοδήματος
και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της
Χώρας (EU−SILC), έγκριση χρησιμοποίησης στατι−
στικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για
το έτος 2013.
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) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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 του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ
35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων 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 αντιμετώ−
πιση 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 παράγραφο 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 «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν δεκαεννέα
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτών (119.943,25 €) − συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. όπου προκύψει − η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ. Η δαπάνη θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 (αμοιβή συνεργατών με δελτίο
παροχής υπηρεσιών) κατά είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακό−
σιες δεκαέξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (23.816,65 €)
και τον ΚΑΕ 0429 (αμοιβή συνεργατών με υπεύθυνη
δήλωση) κατά ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι
ευρώ και εξήντα λεπτά (96.126,60 €).
3. Για την πληρωμή της δαπάνης που θα βαρύνει τον
ΚΑΕ 0419 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94/Α2−35/3.1.2013
απόφαση έχει εγκριθεί πίστωση με αριθμό καταχώρη−
σης 7 και για τον ΚΑΕ 0429 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
95/Α2−34/3.1.2013 απόφαση έχει εγκριθεί πίστωση με
αριθμό καταχώρησης 8, αποφασίζουμε:
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1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή της
έρευνας επί του Εισοδήματος και των Συνθηκών Διαβί−
ωσης των Νοικοκυριών της Χώρας, έτους 2013.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυ−
ριών της Δ/νσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς
Εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω
έρευνας καθώς και τη διενέργεια ad hoc έρευνας με
θέμα την «Ευημερία του πληθυσμού» (ad hoc module
«Well−Being»), η οποία θα είναι ενσωματωμένη στην
έρευνα EU−SILC, εφεξής καλουμένων ως EU−SILC.
2. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη και η συστημα−
τική παραγωγή στατιστικών σχετικά με το εισόδημα και
τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών, τόσο σε εθνι−
κό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της
έρευνας θα περιλαμβάνουν συγκρίσιμα συγχρονικά και
διαχρονικά δεδομένα σχετικά με το εισόδημα, το επί−
πεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Όσον αφορά στην ad hoc έρευνα σκοπός
αυτής είναι η μελέτη του βαθμού της καταλληλότητας
της κατοικίας (ανέσεις, προβλήματα) και της δυνατό−
τητας πρόσβασης από αυτήν σε Υπηρεσίες, σχολεία,
καταστήματα, πάρκα κ.λπ.
3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδι−
ασμό της εφαρμόζεται η δισταδιακή στρωματοποιημέ−
νη δειγματοληψία, με πρωτογενή μονάδα έρευνας την
επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα)
και τελική μονάδα έρευνας το νοικοκυριό.
Για την επιλογή των πρωτογενών μονάδων έρευνας
(επιφανειών) σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2) οι μονάδες
επιφάνειας κατανέμονται σε τέσσερα στρώματα με
βάση την αστικότητα των Δημοτικών/Τοπικών Κοινο−
τήτων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Οι επιφάνειες της
πρώην Περιφέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολε−
οδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατανέμονται
σε 31 και 9 στρώματα αντίστοιχα, βάσει των κοινωνικών
και οικονομικών χαρακτηριστικών των Δήμων, που πε−
ριλαμβάνουν τις επιφάνειες αυτές.
Από τη στρωματοποίηση των πρωτογενών μονάδων
προκύπτουν 90 ομοιογενή, ως προς τα χαρακτηριστικά
της έρευνας, στρώματα.
Σε κάθε ομοιογενές στρώμα επιλέγεται δείγμα μονά−
δων επιφάνειας, με πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους
τους (αριθμός νοικοκυριών κατά την Απογραφή Πληθυ−
σμού 2001), από πλαίσιο δειγματοληψίας που καταρτίζε−
ται από τα στοιχεία της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού
και Κατοικιών έτους 2001. Το σύνολο των μονάδων επι−
φάνειας του δείγματος θα ανέλθει στις 1.260 περίπου.
Το μέγεθος του δείγματος των νοικοκυριών από τα
οποία θα συλλεγούν τα στοιχεία της έρευνας, θα ανέλ−
θει στα 7.500 περίπου, σε ολόκληρη τη Χώρα. Το ετήσιο
δείγμα νοικοκυριών και επιφανειών εναλλάσσεται από
έτος σε έτος κατά το ένα τέταρτο (1/4) και επανα−
λαμβάνεται κατά τα τρία τέταρτα (3/4). Στο 1/4 των
μονάδων επιφάνειας του δείγματος που εναλλάσσεται
θα καταρτιστεί ενημερωμένος κατάλογος – πλαίσιο με
τα νοικοκυριά που διαμένουν στη συγκεκριμένη μονάδα
επιφάνειας και ακολούθως από τον ενημερωμένο κατά−
λογο – πλαίσιο θα επιλεγεί το δείγμα των νοικοκυριών.
Ο σχεδιασμός, η οργάνωση της έρευνας, η συλλογή
και η επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα ολοκλη−
ρωθούν εντός του έτους 2013 και οι λοιπές εργασίες
για τη σύνταξη της τελικής έκθεσης ποιότητας των
δεδομένων θα πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2014

και 2015. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται κατ’ έτος οι
εξής εργασίες:
Έτος 2013:
1. Σχεδιασμός ερωτηματολογίων και σύνταξη οδηγιών
προς τους ερευνητές.
2. Επιλογή των μονάδων επιφάνειας του δείγματος
από τα πλαίσια δειγματοληψίας της Γενικής Απογραφής
Πληθυσμού και Κατοικιών έτους 2001.
3. Κατάρτιση καταλόγων – πλαισίων στις νέες επιφά−
νειες για την επιλογή των νοικοκυριών του δείγματος.
4. Εκπαίδευση των ερευνητών (ιδιωτών − συνεργατών
και υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον τρόπο συλλογής
των στατιστικών πληροφοριών από τα νοικοκυριά.
5. Εκτύπωση ερωτηματολογίων.
6. Συλλογή των πληροφοριών από τα νοικοκυριά με
τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
7. Έλεγχος της εργασίας των ερευνητών.
8. Κατάρτιση προγραμμάτων εισαγωγής δεδομέ−
νων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΟΠΣ) και στο φορητό Η/Υ.
9. Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχων των στοιχείων
των ερωτηματολογίων.
10. Έλεγχος και κωδικογράφηση των συλλεγέντων
στοιχείων.
11. Μηχανογραφικός έλεγχος των συλλεγέντων στοι−
χείων.
Έτος 2014:
1. Μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων της
έρευνας.
2. Σταθμίσεις – imputation.
3. Δημιουργία προγραμμάτων αρχείων εξόδου και
αποστολή των στοιχείων στη Eurostat.
4. Κατάρτιση δεικτών κοινωνικής ενσωμάτωσης και
επάρκειας συντάξεων.
5. Σύνταξη ενδιάμεσης έκθεσης ποιότητας δεδομένων.
Έτος 2015:
1. Σύνταξη τελικής έκθεσης ποιότητας δεδομένων με
τους δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν:
α) Υπάλληλοι ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ/
ΑΧ με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας – εκτός
γραφείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάβ−
βατα και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για
εκπαίδευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτημα−
τολογίων της έρευνας, για την κατάρτιση των καταλό−
γων – πλαισίων, για τη συλλογή των στοιχείων και τον
έλεγχο της εργασίας των ερευνητών. Οι υπάλληλοι θα
μετακινηθούν για τη συλλογή των στοιχείων όπου δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα Ιδιωτών − Συνεργατών.
β) Ιδιώτες – συνεργάτες για τη συλλογή των στοιχείων
της έρευνας και την κατάρτιση των καταλόγων – πλαι−
σίων καθώς και ιδιώτες – διερμηνείς για τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά στα οποία υπάρχει
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.
Ο ορισμός των παραπάνω οργάνων θα γίνει με από−
φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται
ως εξής:
α) Για την κατάρτιση των καταλόγων−πλαισίων της
έρευνας σε ολόκληρη τη Χώρα, θα χρησιμοποιηθούν ιδι−
ώτες–συνεργάτες με αμοιβή είκοσι δύο ευρώ και εξήντα
ένα λεπτά (22,61 €) για κάθε κατάλογο−πλαίσιο:
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65 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο =
1.469,65 € (ΚΑΕ 0419)
260 κατάλογοι−πλαίσια Χ 22,61 €/κατάλογο−πλαίσιο =
5.878,60 € (ΚΑΕ 0429)
β) Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευνας
σε ολόκληρη τη Χώρα, θα χρησιμοποιηθούν ιδιώτες–συ−
νεργάτες με αμοιβή δεκαεπτά ευρώ και δεκαεννιά λεπτά
(17,19 €) ανά ορθά και πλήρως συμπληρωμένο ερωτη−
ματολόγιο και το ποσοστό μη ανταπόκρισης εκτιμάται
περίπου κατ’ ελάχιστο σε 13%.
Αναλυτικά, η αμοιβή θα είναι κατά μέγιστο όσον αφο−
ρά τα πλήρως και ορθά συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
ως εξής:
1.300 ερωτηματολόγια Χ 17,19 €/ερωτηματολόγιο =
22.347,00 € (ΚΑΕ 0419)
5.200 ερωτηματολόγια Χ 17,19 €/ερωτηματολόγιο =
89.388,00 € (ΚΑΕ 0429)
γ) Για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας θα
χρησιμοποιηθούν ιδιώτες – διερμηνείς με αμοιβή οκτώ
ευρώ και εξήντα λεπτά (8,60 €) ανά ορθά και πλήρως
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο:
100 ερωτηματολόγια Χ 8,60 €/ερωτηματολόγιο =
860,00 € (ΚΑΕ 0429)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθμ. 753/Γ5−72
(6)
Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ και
υπαλλήλων άλλων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσε−
ων, οργανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη−
σης, που θα απασχοληθούν κατά το έτος 2013, στις
κατ’ αποκοπήν εργασίες για την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων
και Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 και καθορισμός της
αμοιβής τους ανά επεξεργαζόμενη μονάδα σε κάθε
είδος εργασίας.
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 228Α΄),
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
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
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το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ
35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων 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 αντιμετώ−
πιση 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 παράγραφο 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 «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
ζ. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015»,
η. του Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέργεια
Γενικών Απογραφών Οικοδομών − Κτιρίων και Πληθυ−
σμού − Κατοικιών, κατά τα έτη 2010−2011»,
θ. της από 9−5−2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών»,
ι. το Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περι−
εχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού − Κατοι−
κιών» (ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011),
κ. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους πεντακοσίων εβδομήντα
έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (576.500,00 €) η οποία
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων
της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0289 του ειδικού
φορέα 23−750, οικονομικού έτους 2013.
3. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης έχει εγκρι−
θεί πίστωση με αριθμό καταχώρησης 49 σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 695/Α2−213/17.1.2013 απόφαση, αποφασί−
ζουμε:
1. Εγκρίνουμε, τη χρησιμοποίηση υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ και υπαλλήλων άλλων δημοσίων υπηρεσιών,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επι−
χειρήσεων και οργανισμών και οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να απασχοληθούν, πέραν
της υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας τους, στις ακό−
λουθες κατ’ αποκοπήν εργασίες, για την επεξεργασία
των ερωτηματολογίων των Γενικών Απογραφών Κτιρίων
και Πληθυσμού − Κατοικιών 2011:
• «Επαλήθευση χαρακτήρων στον υπολογιστή − DATA
VERIFICATION»
• «Διόρθωση λαθών στον υπολογιστή − VERIFICATION».
Οι ανωτέρω υπάλληλοι, μπορεί να είναι μόνιμοι ή με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρό−
νου.
Οι εν λόγω υπάλληλοι δεσμεύονται ότι θα τηρή−
σουν το στατιστικό απόρρητο των στοιχείων που
θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια
των ανωτέρω εργασιών. Παραβίαση του απορρήτου
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των στοιχείων ή / και του στατιστικού απορρήτου
από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω υπαλλήλους
επισύρει τις ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του
Ν. 3832/2010, όπως ισχύει.
2. Εγκρίνεται η χρησιμοποίηση υπαλλήλων ανά εργα−
σία ως ακολούθως:
• μέχρι 1.800 υπαλλήλων για την εργασία: «Επαλήθευ−
ση χαρακτήρων στον υπολογιστή − DATA VERIFICATION»
• μέχρι 1.500 υπαλλήλων για την εργασία: «Διόρθωση
λαθών στον υπολογιστή − VERIFICATION»
3. Καθορίζουμε την επεξεργαζόμενη μονάδα και την
αμοιβή αυτής για τις ανωτέρω εργασίες ως εξής:
• «Επαλήθευση χαρακτήρων στον υπολογιστή − DATA
VERIFICATION»
Ως επεξεργαζόμενη μονάδα ορίζεται ο χαρακτήρας
που επιβεβαιώθηκε, με αμοιβή 0,0046 € ανά χαρακτήρα
και κόστος:
70.000.000 χαρακτήρες Χ 0,0046 € = 322.000,00 €
• «Διόρθωση λαθών στον υπολογιστή − VERIFICATION»

Ως επεξεργαζόμενη μονάδα για την ανωτέρω εργασία
ορίζεται το λάθος (error) που διορθώθηκε, με αμοιβή
0,077 € ανά λάθος και κόστος:
2.500.000 λάθη Χ 0,077 € = 192.500,00 €
Επιπλέον, για τις ανωτέρω εργασίες θα απαιτηθεί
ποσό ύψους 62.000,00 ευρώ για την καταβολή των ερ−
γοδοτικών εισφορών.
Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300 €) μηνιαίως.
Σε περίπτωση διενέργειας εργασίας, που υπερβαίνει
το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €) μηνιαίως, δεν
καταβάλλεται περαιτέρω αποζημίωση.
4. Ο ορισμός όλων των υπαλλήλων που θα απασχο−
ληθούν στις ανωτέρω εργασίες θα γίνει με απόφαση
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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