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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από
τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015
σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου
Εξωτερικών και λοιπό προσωπικό.

3

Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των
δαπανών διενέργειας της έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, με περίοδο αναφοράς το δ’ τρίμηνο του 2018 και τα α’, β’ και γ’ τρίμηνα του 2019, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για
το 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΧΠ 000021-ΕΞ2019
(1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από
τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015
σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του
ν. 2459/1997 (Α’ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998
(Α’ 25) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της
κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84
του ν. 4313/2014 (Α’ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις» και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 223

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78, 79 και 80 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α’ 129) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ.3,
και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
5. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/
2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016
(Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
γ) Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
δ) Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (Α’ 194)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Την αριθμ. Υ59/03-09-2018 (3818/Β’/05-09-2018)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αστέριο Πιτσιόρλα».
7. Την 91589/03-09-2018 (3814/Β’/04-09-2018) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη».
8. Το π.δ. 142/2017 (Α’181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
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9. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
10. Το π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
11. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» και το ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του ν. 4038/
2012 (Α’ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
13. Την 20725/Β.979/10-05-2011 (1207/Β’/14-06-2011)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ2017/24-05-2017 (1927/Β’/
02-06-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
14. Την 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την
υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24/12/2013 σελ. 1) και ιδίως το άρθρο
3 του ως άνω Κανονισμού.
16. Την οικ. 3648/387/30-3-2012 (985/Β’/30-03-2012)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο "Επιχορήγηση επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών" άρθρο 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 17/Α’/
18-2-1997)».
17. Την ΔΑΕΦΚ/4356/2015/Α325/19-2-2016 (661/Β’/
11-3-2016) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού - Οικονομικών -Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, με την οποία οριοθετούνται περιοχές του
Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τις
πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015.
18. Την 938/ΑΖ11/15-04-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες,
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
19. Το 8553/15-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
20. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του
Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες στις 22 και
23 Σεπτεμβρίου 2015.
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21. Την ΓΔΟΠ0000869ΕΞ2017/ΧΠ923/1-6-2017 (1983/
Β’/8-6-2017) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
22. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις
της παρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των
27.000,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας). Η ανωτέρω δαπάνη εμπίπτει στις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 2013, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση
των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στις
22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου
Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες
έχουν οριοθετηθεί με την ΔΑΕΦΚ/4356/2015/Α325/
19-2-2016 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
36 του ν. 2459/1997 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1407/2013.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από
την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα
από την πλημμύρα και δεν έχουν ενταχθεί στην αριθμ.
ΓΔΟΠ0000869ΕΞ2017/ΧΠ923/1-6-2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και με ανώτατο
όριο τα ποσά που προβλέπονται στον υπό στοιχείο 14
Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013.
4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από
προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η
οποία καθορίζει με σχετικό έγγραφο της προς την Περιφερειακή Ενότητα, το χρόνο έναρξης συλλογής των
δικαιολογητικών:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία
αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η
ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολι-
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κά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης
νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.
β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.
γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση
το άρθρο 10 του v. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί
σε αυτήν σχετική αίτηση.
δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται όλες
οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει
του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, η οικεία επιχείρηση και
οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση, όπως
αυτή ορίζεται στους ανωτέρω Κανονισμούς, κατά το οικονομικό έτος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης
και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με την παρούσα ενίσχυση δεν
θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ,
όπως καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό
για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές
μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, είναι 100.000 ευρώ).
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων
(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.
στ) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη
δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
ζ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30
ημερών, περί μη πτώχευσης.
η) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.
θ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.
ι) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 περίπτ. θ της 20725/Β.979/
10-05-2011 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και
εξειδικεύονται από την Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία τηρεί όλα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά για τουλάχιστον δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Οικονομικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ2/5865/ΔΕΠ
(2)
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου
Εξωτερικών και λοιπό προσωπικό.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Α του
ν. 4575/2018, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 85 του ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός –
Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού
και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 208)
και του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «"Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της
απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης" (L 128/1 της 30.4.2014)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 192).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄117), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
8. Το π.δ. 95/2018 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του
Παύλου ως Υπουργού Εξωτερικών» (Α΄ 182).
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9. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
10. Την Π23ΥΦΥΠ/60923/31-10-2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού εξωτερικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Μάρκου Μπόλαρη» (Β΄ 4896).
11. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού
έτους 2019, συνολικού ύψους επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (7.588.000) ευρώ [καθαρή δαπάνη μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων
κρατήσεων τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα
τρεις χιλιάδες (4.643.000) ευρώ]. Η δαπάνη θα καλυφθεί
με μεταφορά πιστώσεων από τον Ειδικό Φορέα 1023711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στον Αριθμό Λογαριασμού Εξόδου
2120221899 του φορέα 1009-201 του Υπουργείου Εξωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) για
τους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας,
του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία, κατά
το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2016,
θα καταβληθεί εφάπαξ. Στις περιπτώσεις που κατά τους
σχετικούς υπολογισμούς προκύψει, συνολικά, αρνητικό
χρηματικό ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εξωτερικών. Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται μέχρι την 21η του Μήνα καταβολής στην Ενιαία
Αρχή Πληρωμής κατά τα ισχύοντα.
3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία
υπάλληλοι κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-1-2015 έως και 31-12-2016), η εκκαθάριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το
διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία
υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος των τριμήνων
αποδοχών, σε περίπτωση επιλογής τους).
4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές
των λειτουργών που είχαν μισθολογικές συνέπειες και
έλαβαν χώρα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, οπότε
και προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό που αφορά το
εν λόγω διάστημα.
Άρθρο 2
1. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό του προηγούμενου
άρθρου υπόκειται στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις που
ίσχυαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από
1/1/2015 έως 31/12/2016.
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2. Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού
διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι
τοις εκατό (20%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4
του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει. Ως
χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 3
Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν
λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν
εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), τα ποσά αυτά συμψηφίζονται
με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά
το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα,
εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο
εν λόγω συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα
εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του
εν λόγω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται
(εν όλω ή εν μέρει) στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 4
Σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου των κατηγοριών
προσωπικού του άρθρου 1, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος
από 1-1-2015 έως και 31-12-2016, το χρηματικό ποσό
που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν
στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους
με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπόμενων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση
χρηματικού εντάλματος.
Άρθρο 5
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται σε όσους ανήκαν, κατά το χρονικό διάστημα από
1-1-2015 έως 31-12-2016, σε κατηγορίες προσωπικού, οι
οποίες εξομοιώνονταν ή συνδέονταν μισθολογικά με τις
αναφερόμενες στο άρθρο 1 όμοιες, πλην των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας για το χρονικό διάστημα της
φοίτησής τους στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
Εξωτερικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Οικονομικών

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ/ 1073 /Γ4-71
(3)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των
δαπανών διενέργειας της έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, με περίοδο αναφοράς
το δ’ τρίμηνο του 2018 και τα α’, β’ και γ’ τρίμηνα του 2019, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για
το 2019.
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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και,
ειδικότερα του άρθρου 14, παρ. 1, περ. ζ και της παρ. 2.
β. Του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α’/8.9.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
γ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
δ. Του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/14.8.2015), με θέμα
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών,
υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικρατείας».
ε. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (145/Α’/5.8.2016).
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. Των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’/
12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις».
η. Του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α’/
22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».
2. Την ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής)», ΦΕΚ 95/ΥΟΔΔ/2016.
3. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./299/32560/01.11.2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
(ΠΥΣ) 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές
στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
759/2015.
5. Τον Κανονισμό ΕΕ 70/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012
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σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.
6. Την 8988/Α1-7983/13.11.2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ
5885/Β’/31.12.2018 και ΦΕΚ 5/Β’/09.01.2019) με θέμα
«Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1.300 Ιδιώτες Συνεργάτες
στην Ελληνική Στατιστική Αρχή».
7. Την 135/Α2-44/04.01.2019 (καταχ. 15) και ΑΔΑ:
6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης
για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του ΚΑΕ 0429 του οικονομικού έτους 2019.
8. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό να
καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ
χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα δύο χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (€ 72.439,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύψει,
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0429), του οικονομικού έτους 2019.
10. Η ανωτέρω δαπάνη εβδομήντα δύο χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (€ 72.439,00), για το
οικονομικό έτος 2019, αποτελεί μέρος της έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης με 135/Α2-44/04.01.2019 (καταχ.
15) και ΑΔΑ: 6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3, που αναφέρεται στο στοιχείο 7 του σκεπτικού της απόφασης, για την πληρωμή
της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 0429 του
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ, οικονομικού έτους 2019,
αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια
της Έρευνας Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών κατά
τη διάρκεια του έτους 2019, με περίοδο αναφοράς των
στοιχείων το δ’ τρίμηνο του 2018 και τα α’, β’ και γ’ τρίμηνα του 2019.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Μεταφορών, Επικοινωνιών και MME της Δ/νσης 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 Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 70/2012, είναι η
συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί των Οδικών
Εμπορευματικών Μεταφορών αγαθών, στο εσωτερικό
της Χώρας και στο εξωτερικό. Το μητρώο που θα χρησιμοποιηθεί παρέχεται από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και περιλαμβάνει τα εγγεγραμμένα οχήματα
της Χώρας. Το μητρώο δύναται να επικαιροποιείται με
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, με ερευνώμενη
μονάδα το όχημα και διενεργείται ανά τρίμηνο. Το μέγεθος του δείγματος, για τα τέσσερα τρίμηνα, ανέρχεται
σε περίπου 7.300 οχήματα και καλύπτει το σύνολο της
Χώρας. Κατά το σχεδιασμό εφαρμόζεται η μονοσταδιακή
στρωματοποιημένη δειγματοληψία.
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Τα φορτηγά οχήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα αρχικά διαχωρίζονται σε α) φορτηγά που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και β) φορτηγά που εκτελούν εθνικές μεταφορές, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω κατά μεγάλη
γεωγραφική περιοχή (NUTS 1), κατά χρήση του φορτηγού (IX, ΔΧ) και κατά τύπο του φορτηγού.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
• Σχεδιασμός της έρευνας και επιλογή δείγματος οχημάτων.
• Επιλογή και ορισμός των οργάνων της έρευνας.
• Εκπαίδευση ερευνητών (Ιδιωτών-Συνεργατών) για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας.
• Διενέργεια της έρευνας (συμπλήρωση ερωτηματολογίων και συγκέντρωσή τους στην Κεντρική Υπηρεσία της
ΕΛΣΤΑΤ).
• Έλεγχος και επεξεργασία των ερωτηματολογίων.
• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο.
• Έλεγχος και διόρθωση μηχανογραφικών λαθών.
• Παραγωγή αρχείων δεδομένων και διαβίβασή τους στη Eurostat.
• Παραγωγή εθνικών πινάκων.
• Κατάρτιση Δελτίων Τύπου, ετήσιου και τριμηνιαίων.
• Κατάρτιση αρχείου μεταδεδομένων και δεικτών αξιολόγησης (σφάλματα κ.λπ.) της ποιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας.
4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας, θα χρησιμοποιηθούν:
• υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού
ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,
• στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών και στο Νομό Αττικής, μέχρι χίλιοι (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, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει, καθορίζεται ως εξής:
Για τις ερευνώμενες μονάδες, που ανέρχονται σε 7.300 περίπου, η αμοιβή είναι: €14,73 ανά πλήρως και σωστά
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, €9,93 ανά ερωτηματολόγιο στο οποίο δεν αναφέρονται δρομολόγια και €3,08
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
διεύθυνσης, ή απουσίας τους σε ταξίδι κατά τη διάρκεια της έρευνας κ.τ.λ.
Αναλυτικότερα:
αμοιβή
δαπάνη
δαπάνη
αμοιβή
πλήθος
αμοιβή
Έρευνα
ερ/λογίου πλήθος
περιόδου
πλήθος ερ/ συνολική περιόδου
πλήρους
πλήρων
ερ/λογίου
Οδικών
χωρίς δρο- ερ/λογίου
λογίων ενημ. δαπάνη 01/01/19- 01/09/19ερωτηματο- ερωτημαενημ. ΜηΕμπορευμολόγια δρομ/για
31/08/2019 31/12/2019
Μητρώου
(€)
λογίου (€) τολογίων
τρώου (€)
ματικών
(€)
(€)
(€)
Μεταφορών Ιδιώτες
(7)=
δ’ τριμήνου Συνεργάτες
(1)*(2) +
2018 και α’,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(3)*(4) +
(8)
(9)
β’, γ’
(5)*(6) =
τριμήνων
(8)+(9)
2019
14.73
3.700
9,93
1.000
3,08
2.600
72.439,,00 54.329,25 18.109,75
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 223/01.02.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02002230102190008*

