
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 91716/ΕΥΘΥ 721 (ΦΕΚ 
Β΄ 3973/13.09.2018) υπουργικής απόφασης «Κα-
θιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 
των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ και της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για το Β΄ εξάμηνο 2018».

2 Δημιουργία νέων Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων 
(KEN): α) για την επέμβαση αντιμετώπισης ανευ-
ρύσματος κοιλιακής αορτής με ενδαυλική - εν-
δαγγειακή μέθοδο, β) i. Για την επέμβαση καρδια-
κών βαλβίδων ταχείας έκπτυξης.

3 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 
minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε 
αιγοπροβατοτρόφους της Επικράτειας που διατη-
ρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα (τουλά-
χιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, οι οποίοι διαθέ-
τουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα 
αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα 
εντός του 2017, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 
1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013).

4 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας 
πιλοτικής έρευνας για την ανάπτυξη πρακτικών 
εμπιστευτικότητας για την αύξηση των δημοσιεύ-
σιμων κωδικών της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας 
Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊό-
ντων (PRODCOM).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 127844/ΕΥΘΥ961 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 91716/ΕΥΘΥ 721 (ΦΕΚ 

Β΄ 3973/13.09.2018) υπουργικής απόφασης «Κα-

θιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπι-

κού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014 -

2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ και 

της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για το Β΄ εξάμηνο 2018».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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΄/2005).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα τα άρθρα 48 παρ. 9 και το άρθρο 60, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης - 
Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ Α΄ 267) 
όπως ισχύει, με τον οποίο το καταστατικό της Εται-
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ρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο 
κείμενο.

4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α΄ 176).

5. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας κ.λπ.» (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

6. Το ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄/12-05-2016): Ενιαίο Σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλι-
στικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες.

7. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

8. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α' 37) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. 2/1757/0026 - 10/01/2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 17/2017) περί καθορισμού δικαιο-
λογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερω-
ριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία.

12. Την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 υπουργική 
απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλο-
ποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών 
για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βο-
ήθειας» (ΦΕΚ 677/τ.Β΄/03.03.2017), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

13. Την υπουργική απόφαση 81986/ΕΥΘΥ712/ 
31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμό-
τητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 
- 2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδι-
κασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016: υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 3521).

14. Την υπουργική απόφαση 82350/9.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 
2451) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ ΤΑΜΕ-
ΤΕΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2017-2020».

15. Την αριθμ. 143333/29/12/2017 (ΦΕΚ 4752 Β΄) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης 
υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 της 
ΜΟΔ Α.Ε.

16. Την αριθμ. 69382/03/07/2018 (ΦΕΚ 2573 Β΄) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης Ιου 
αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 της ΜΟΔ Α.Ε.».

17. Την αριθμ. 498/26.7.2018 απόφαση /εισήγηση Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ περί έγκρισης καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας.

18. Το γεγονός ότι η φύση και ο όγκος των εργασιών 
των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, και της 
κεντρικής υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε απαιτεί συχνά και ιδί-
ως κατά τα χρονικά διαστήματα που προηγούνται της 
υποβολής αιτημάτων πληρωμής στην ΕΕ, την απασχό-
ληση του προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας των Υπηρεσιών.

19. Το γεγονός ότι η ΜΟΔ Α.Ε. έχει αναλάβει με την  
αριθμ. 478/20/11/2017 απόφαση του Δ.Σ. της, θέμα 
3ο, την εφαρμογή της διαδικασίας για την υπερωριακή 
αποζημίωση που αφορά στην εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου στο προσωπικό της ΜΟΔ 
Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους που υπηρετούν, στις 
Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρθρου 4 του ν. 4314/2014 
(Α΄ 265), από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

20. Την αριθμ. 91716/ΕΥΘΥ 721 (ΦΕΚ Β΄ 3973/ 
13.09.2018) υπουργική απόφαση «Καθιέρωση υπερω-
ριακής εργασίας του προσωπικού των Ειδικών Υπηρε-
σιών του ΕΣΠΑ 2014- 2020 και της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της ΜΟΔ και της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για το Β΄ εξάμηνο 
2018».

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 91716/ΕΥΘΥ 721 (ΦΕΚ Β΄ 
3973/13.09.2018) υπουργικής απόφασης «Καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας του προσωπικού των Ειδικών 
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της ΜΟΔ και της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για το 
Β' εξάμηνο 2018», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης 91716/ΕΥΘΥ 

721 μετά τις λέξεις «...στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ...» 
διαγράφεται η φράση «του άρθρου 4».

Άρθρο 2
Στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 91716/ΕΥΘΥ 

721 μετά το τέλος του πίνακα προστίθεται εδάφιο, ως 
ακολούθως:

«Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω 
συνολικού, ανά υπηρεσία, αριθμού ωρών, που εγκρίνο-
νται με την παρούσα απόφαση».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ. 
91716/ΕΥΘΥ 721 (ΦΕΚ Β΄ 3973/13.09.2018) Υπουργική 
Απόφαση «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προ-
σωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 
και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ και της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ για το Β΄ εξάμηνο 2018».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 65643Τεύχος Β’ 5557/11.12.2018

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ28/Γ.Π.89839 (2)
    Δημιουργία νέων Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων 

(KEN): α) για την επέμβαση αντιμετώπισης ανευ-

ρύσματος κοιλιακής αορτής με ενδαυλική - εν-

δαγγειακή μέθοδο, β) i. Για την επέμβαση καρ-

διακών βαλβίδων ταχείας έκπτυξης. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α') «Διορισμός Υπουρ-

γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Του άρθρου 7. παρ. 1 του ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/Α'/83) 

«Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 14 του ν. 2519 (ΦΕΚ 165 /Α'/97) «Ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση την υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις».

3. Των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του ν. 1278/1982 
«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 
105/Α'/82) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 
του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α'/94) «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», στο 
οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Υγειο-
νομικού Συμβουλίου, καθώς και αυτή του άρθρου 7 του 
α.ν. 200 /1967 (ΦΕΚ 215/Α'/1967).

4. Του άρθρου 3 του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α') «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και Απρό-
βλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού 
ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡ-
ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" και άλλες διατάξεις».

5. Της αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27-3-2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 946/Β'), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Υ29/8-10 -2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 
2168). 

7. Την αριθμ. Υ80 απόφαση (ΦΕΚ 3904/Β'/6-11-2017) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη». 

Β) Τις αριθμ. 12 και 14 αποφάσεις της 265ης/10-11-2017 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. 

Γ) Την αριθμ. Γ2δ/οικ.58451/26-07-2018 απόφαση 
αποδοχής των υπ' αριθμ. 12 και 14 αποφάσεων της 
265ης/10-11-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.. 

Δ) Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. 38426/ 17-05-2015 βεβαίωση 
της Δ/νσης προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας. 

Ε) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του οι οποίες υπόκεινται στα 
καθορισμένα όρια δαπανών του Μ.Π.Δ.Σ. 2018 - 2021. 
Το ύψος της εν λόγω επιβάρυνσης θα αντισταθμι-
στεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 
(clawback).

Στον ιδιωτικό τομέα και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0673.01 
ενώ στον δημόσιο τομέα θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0673.00. 
Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη δημιουργία νέων Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων 
(KEN):

α) Για την επέμβαση αντιμετώπισης ανευρύσματος 
κοιλιακής αορτής με ενδαυλική - ενδαγγειακή μέθοδο 
με ΜΔΝ: 5 ημέρες και κόστος 17.500 ευρώ και β) Για την 
επέμβαση καρδιακών βαλβίδων ταχείας έκπτυξης με 
ΜΔΝ: 6 ημέρες και κόστος 12.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά 
έχει εφαρμογή η υπ' αριθμ. Υ4α/οικ. 18051/ 27-3-2012 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 946/Β'), όπως αυτή ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 601/165828 (3)
    Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα 

σε αιγοπροβατοτρόφους της Επικράτειας που 

διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα 

(τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, οι οποί-

οι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 

ενήλικα αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παρα-

δώσει γάλα εντός του 2017, στο πλαίσιο του Κα-

νονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 

352, 24.12.2013).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 1 παραγρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παρο-

χής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνο-
τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α' 320), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των δια-
τάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών 
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ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α' 199).

2. Το άρθρο 1, παραγρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου » (ΦΕΚ Α'34) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α' 70), το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ Α΄101), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 και το άρ-
θρο 19 του ν. 2367/1995, όπως ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών θεμάτων».

4. Το άρθρο 62 παραγρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητι-
κά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τρο-
φίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α' 32).

5. Το άρθρο 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΄/2005).

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», (ΦΕΚ 138/Α΄/15-09-2017).

7. Την παραγρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 
(ΦΕΚ 113/Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομι-
κών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και 
Γεωργίας.

8. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).

9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α' 200) περί 
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/99 (ΦΕΚ Α' 154), το 
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α' 223) και το άρθρο 29 
παρ. 1-8 του ν. 3147/03 (ΦΕΚ Α΄135).

10. Την αριθ. 271562/2002 Απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002 » (ΦΕΚ 1042/Β' 2002).

11. Την αριθ. 282966/09-07-2007 Κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτρο-
πής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον 
γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352, 24.12.2013, σ. 9).

13. Την ανάγκη στήριξης των κτηνοτρόφων αιγοπρο-
βάτων της Επικράτειας που έχουν παραδώσει γάλα και οι 
οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση του εισοδήματος από 
την μειωμένη παραγωγική ικανότητα των βοσκοτόπων 
και την ανάγκη αύξησης χρήσης ζωοτροφών.

14. Το με αριθμ. 971/127953 της 24/10/2018 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

15. Το με αριθμ. 95891 - 07/11/2018 έγγραφο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

16. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να 
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis» 
στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, δεν υπερ-
βαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για την 
Ελλάδα ανέρχεται σε 109.260.000 Ευρώ σύμφωνα με το 
Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/2013 και 
την παραγρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού.

17. Το γεγονός ότι για την τριετία 2016-2018 έχουν χο-
ρηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας συνολικού ύψους 
10.875.381,5 ευρώ στον γεωργικό τομέα σύμφωνα με 
το ηλεκτρονικό μήνυμα της 24/10/2018 του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προς τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ.

18. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους κατ' ανώτατο όριο 41.000.000 
Ευρώ για το έτος 2018 η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά 
πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α. 
και T., Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 «οικονομικές ενισχύσεις γε-
ωργικού χαρακτήρα» στον ΕΛΕΓΕΠ .

19. Την με αριθ. 29/125 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών με Α.Π 2/83280/28-11-2018 για την ενίσχυση 
του ΚΑΕ 2111 του ΕΦ 29-110 του Υπ.Α.Α. και Τ.

20. Την αριθ. Υ29/08-10-2015 Απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη». (ΦΕΚ. Β' 2168).

21. Την με αριθ. 24920/164954/28-11-2018 Απόφα-
ση δέσμευσης πίστωσης ύψους 41.000.000 ευρώ του 
Υπ.Α.Α. και T., η οποία καταχωρήθηκε με α/α 104222 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. 
(ΑΔΑ 75ΙΟ4653ΠΓ-ΤΞ6).

22. Την αριθ. Κ.Ε.Μ.Κ.Ε 00346/ ΕΞ 2018 ΕΜΠ 21/11/2018 
γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

23. Την με αριθμ. 598/164987- 28/11/2018 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπ.Α.Α. και Τ. του άρθρου 24, παραγρ. 5, περιπτ. ε' του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει επί του προτεινόμενου σχεδί-
ου κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση του απαραί-
τητου θεσμικού πλαισίου για τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής με σκοπό τη στήριξη των 
κτηνοτρόφων της ελληνικής επικράτειας λόγω ειδικών 
δυσχερειών που παρουσιάστηκαν κατά το έτος παρα-
γωγής 2017.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
είναι όσοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:
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1. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 
ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) και έχουν 
παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες 
το έτος 2017. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται 
από τα στοιχεία που αποστέλλονται ετησίως από τον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 
αιτήσεων 2017.

3. Διατήρησαν την εκμετάλλευση τους ενεργή έως και 
την 31/12/2017 γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από τα 
στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή-
ματος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις 
χορηγούνται με βάση τον Καν.(ΕΕ)1408/2013.

Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:
1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή 

ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή δι-
ατίθενται στην αγορά.

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμέ-
να ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 
ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι-
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με 
εξαγωγικές δραστηριότητες.

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης 
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

4. Ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επι-
χειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται 
στο τμήμα 2.2 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής αριθμ. 2014/C249/01 της 31/07/2014. Στις περιπτώ-
σεις επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα πρέπει να 
προβλέπεται η υποχρέωση του δικαιούχου για διακριτή 
λογιστική παρακολούθηση κατά το άρθρο 1 παραγρ. 2 
του Καν. 1408/2013.

5. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξι-
μες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο 
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή 
οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης 
ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί 
με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης 
σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση 
που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες 
επιλέξιμες δαπάνες ή δεν συνδέονται με συγκεκριμένες 
επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες 
κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού 
απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώ-
σει η Επιτροπή.

Άρθρο 4 
Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) για τις εκμεταλλεύσεις αιγο-
προβάτων καθορίζεται σε 5 ευρώ/ αίγα και σε 5 ευρώ/ 
προβατίνα.

2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι 
ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, 
σύμφωνα με το αρ. 3 παραγρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά 
το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συ-
μπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, 
υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 Ευρώ.

3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο 
που καθορίζεται στο παράρτημα του ΕΚ 1408/2013 
(109.260.000 €).

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση

1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμο-
γή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαρια-
σμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΚΑΕ 
2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ. 29-110) οικονομικού 
έτους 2018 με δικαιούχο τον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 

2. Για το έτος 2018 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 41.000.000 ευρώ υπό τον όρο 
μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους χρημα-
τοδότησης με βάση τον προσδιορισθέντα αριθμό θηλυ-
κών αιγοπροβάτων πραγματοποιείται γραμμική μείωση 
της μοναδιαίας τιμής με απόφαση του Προέδρου του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 6 
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού-
σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο 
μέσο τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής 
ενίσχυσης που θα λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής 
καθώς και ότι η ενίσχυση θεωρείται ήσσονος σημασίας 
με παραπομπή στον κανονισμό.

2. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρε-
ούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις 
δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα 
αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι 
καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς 

ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση 
εκμετάλλευσης - Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
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β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό 
της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω δι-
αδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι 
ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυ-
τούς σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Κανονισμού 
1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπρα-
ξη της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο 
ατομικό όριο των 15.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο 
τριών ετών σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του ανω-
τέρω Κανονισμού.

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορη-
γηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών 
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στα άρθρα 5 και 6 παραγρ. 1 του Κανονισμού 
1408/2013.

4. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς - Τμήμα 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και 
εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο 
πληρωμής στην Δ/νση Πληρωμών.

5. Η Δ/νση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι-
κών λογαριασμών των δικαιούχων.

6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των 
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με 
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό 
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλλη-
λων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

7. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ-
βασης του ανώτατου ορίου (παράγρ. 2, άρθρο 3 του 
Καν (ΕΕ) 1408/2013) συνεπεία υπέρβασης του ποσού 
η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολο της στο δικαιούχο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 3, παρ. 7 του Κανο-
νισμού 1408/2013.

8. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και 
αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για του-
λάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7 
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομη-
νία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και για το διάστημα που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΕ) 
1408/13 εκτός και αν άλλως ορισθεί με νεότερο Κανο-
νισμό της Ε.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Ι

Αριθμ. 9434/Γ3-324 (4)
      Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργει-

ας πιλοτικής έρευνας για την ανάπτυξη πρακτι-

κών εμπιστευτικότητας για την αύξηση των δη-

μοσιεύσιμων κωδικών της Ετήσιας Στατιστικής 

Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανι-

κών Προϊόντων (PRODCOM). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/09.03.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 
14 παρ. 1ζ,

β. του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8.9.2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α'/14.08.2015) με έναρξη 
ισχύος από 01.01.2016, με θέμα «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης»,

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05.08.2016),

στ. της ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι-
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β/28.8.2012),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 
85/Α’/12.05.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,

η. του άρθρου 55 του ν. 4509 (ΦΕΚ 201/Α’/22.12.2017) 
«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την 
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέ-
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δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (ΦΕΚ 
95/Υ.Ο.Δ.Δ./25.2.2016).

3. Το με αριθμό 06124.2017.001-2017.277 συμβόλαιο 
που έχει συναφθεί μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT με 
θέμα “Development and revise confidentiality practices 
in order to increase the amount of data currently 
disseminated for PRODCOM statistics”.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019, 
αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
πιλοτικής έρευνας για την ανάπτυξη πρακτικών εμπι-
στευτικότητας που θα συμβάλουν στην αύξηση των δη-
μοσιεύσιμων κωδικών της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας 
Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων 
(PRODCOM).

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Παραγωγής 
της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα της 
ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της πιλοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση και 
ανάπτυξη νέων πρακτικών εμπιστευτικότητας, οι οποίες 
θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των στοιχείων της Ετή-
σιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων 
Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) και θα βελτιώ-
σουν την αξία χρήσης των στοιχείων που συλλέγονται 
και δημοσιεύονται στο πλαίσιο της ανωτέρω έρευνας.

3. Η πιλοτική έρευνα θα διενεργηθεί εντός του έτους 
2019, σε επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της 
ετήσιας στατιστικής έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων 
Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), έτους αναφοράς 
2016 και τα στοιχεία τους δεν δημοσιεύτηκαν κατ’ εφαρ-
μογή των κανόνων εμπιστευτικότητας που διέπουν την 
εν λόγω έρευνα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εκτιμάται ότι 
ανέρχονται σε περίπου 1.000.

4. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν 
σε επίπεδο συνόλου Χώρας, με βάση τους νέους κανόνες 
εμπιστευτικότητας, και θα διαβιβαστούν στο Στατιστικό 
Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT).

5. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ-
γασίες:

• Διαδικασίες για την επιλογή εμπειρογνώμονα, με 
βάση τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας σε συνεργα-
σία με τον εμπειρογνώμονα.

• Κατάρτιση, έγκριση, αποστολή και συλλογή ερωτη-
ματολογίων.

• Κατάρτιση μεθοδολογίας για τις νέες πρακτικές εμπι-
στευτικότητας.

• Εκπαίδευση υπαλλήλων του Τμήματος Στατιστικών 
Παραγωγής στις νέες πρακτικές εμπιστευτικότητας.

• Αναβάθμιση των μηχανογραφικών εφαρμογών για 
την αυτόματη επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας.

• Εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ.
• Επεξεργασία και πινακοποίηση των αποτελεσμάτων, 

με βάση τις νέες πρακτικές εμπιστευτικότητας.
• Συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων και αποστολή 

τους στην Eurostat.
• Δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
6. Κατά τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απα-

σχοληθούν υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμ-
βαση Ι.Δ., οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2018 

 Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προέδρου

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗ  
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*02055571112180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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