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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 131400/Κ1 (1)
 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−

ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο I.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ, 
ως προς την κτηριακή αλλαγή υφιστάμενων δομών. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21−09−2010) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικα−
ταστάθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12−11−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013−2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, 
Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013). 

5. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12−12−2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί−
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ.» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/10.12.2013) 
άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευ−
σης». 

7. Την υπ’ αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18−11−2012) 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω−
τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο». 

8. Την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3−4−2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου 
Άρθρου του Ν. 4093/2012». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10−01−2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά−
σεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3. 

10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−08−20124) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
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11. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο 4. 

12. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την υπ’ αριθμ. 45834/Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/31−3−
2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

14. Την υπ’ αριθμ. 68539/Κ1/30−4−2015 αίτηση του 
εταιρείας «ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με 
τροποποίηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ). 

15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στη με αρ. 
πρωτ. ΔΑ/59374/04−08−2015 απόφασή του, της με αρ. 
181/04−08−2015 συνεδρίασης. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει: 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 119414/ΙΑ/30−08−2013 
άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ» της εταιρείας:» 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την 
ΑΘΗΝΑ. 

Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην έγκριση κτη−
ριακών αλλαγών υφιστάμενων δομών του Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ 
στην ΑΘΗΝΑ ως εξής: Α. ΚΤΗΡΙΟΥ επί της οδού Πατη−
σίων 31, ΤΚ 10432, του οποίου η συνολική δυναμικότητα 
ανέρχεται πλέον σε 422 άτομα και Β ΚΤΗΡΙΟΥ επί της 
οδού Πατησίων 29, ΤΚ 10432, του οποίου η συνολική 
δυναμικότητα ανέρχεται πλέον σε 104 άτομα. 

Τα κατατεθειμένα έγγραφα θετικής διατύπωσης γνώ−
μης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι−
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) προσαρτώνται στην 
παρούσα τροποποίηση αδείας, της οποίας αποτελούν 
οργανικό τμήμα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2015 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ 
F

   Αριθμ. 131398/Κ1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι−
κής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΥΡΩΙΔΕΑ». 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21−09−2010) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικα−
ταστάθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12−11−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013−2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, 
Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013) 

5. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12−12−2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο−
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί−
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ.» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/10.12.2013) 
άρθρο 6, παράγραφος 3 «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευ−
σης». 

7. Την υπ’ αριθμ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18−11−2012) 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω−
τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.» 

8. Την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3−4−2013) 
απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου 
Άρθρου του N. 4093/2012». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10−01−2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά−
σεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3. 

10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−08−20124) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

11. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο 4. 

12. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

13. Την υπ’ αριθμ. 45834/Γ2/2015 (ΦΕΚ 197/ΥΟΔΔ/31−3−2015) 
Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων». 

14. Την υπ’ αριθμ. 85300/K1/28−5−2015 αίτηση του νο−
μικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΙΔΕΑ» με τα συνημμένα σε 
αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Ιδιω−
τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ). 

15. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 
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ΔΑ/59374/4−8−2015 απόφασή του, της με αρ. 181/4−8−2015 
συνεδρίασης. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΥΡΩΙ−
ΔΕΑ», στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΙΔΕΑ», με δομή 
στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ επί της οδού Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ. 43100, 
συνολικής δυναμικότητας 65 ατόμων. 

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και τα έγγραφα θετικής διατύπωσης 
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι−
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην πα−
ρούσα άδεια, της οποίας αποτελούν οργανικό τμήμα. 

Η παρούσα υπέχει αυτομάτως θέση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23, παρ. 8 
του Ν. 4186/2013 (Α΄193), της διεύθυνσης του αδειοδο−
τημένου Ι.Ι.Ε.Κ. υποχρεωμένης να αναγγείλει στη Γενική 
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, την 
έναρξη λειτουργίας της. 

Δια της παρούσης άδειας δίνεται η δυνατότητα στο 
Ι.Ι.Ε.Κ. να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μά−
θησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς σύμφωνα με το άρθρο 17 «Μητρώα του 
Δικτύου» παρ. 3 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21−09−2010) 
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
και με διαδικασίες που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1936/2012 
(ΦΕΚ 906/Β΄/23−03−2012 απόφαση «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο 
Φορέων Δια Βίου Μάθησης». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2015 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ
F 

   Αριθμ. 8770/Γ4 − 1115 (3)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, της ́ Ερευ−

νας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον Τομέα Δρα−
στηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 
Υπηρεσιών Εστίασης, έτους αναφοράς των στοιχεί−
ων το 2014, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών ορ−
γάνων και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 14, παρ. 2 και παρ. 1, σημείο ζ του Ν. 

3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 
(ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθη−
κε από τους νόμους 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 
3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 
4254/2014, 4258/2014, την από 18/11/2012 Πράξη Νομοθε−
τικού Περιεχομένου και το Ν. 4334/2015.

β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

γ. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) 
με θέμα «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

δ. του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονο−
μίας −Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δη−
μοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη 
του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871 (ΦΕΚ 141/Α΄/17−8−2010) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του 
Ν. 3943/31−3−2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

ε. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄),

στ. της ΓΠ − 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 
σχετικά με τις Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρή−
σεων (L 97/9−4−08), παράρτημα III.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής 
της 11ης Μαρτίου 2009, που αφορά στον ορισμό των 
μεταβλητών και στη τεχνική μορφή των στοιχείων που 
διαβιβάζονται.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής, 
της 11ης Μαρτίου 2009, που αφορά τις σειρές δεδομέ−
νων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις στατι−
στικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

5. 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.

6. Το γεγονός όχι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων 
διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων 
λεπτών (€ 29.253,44) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει την πίστωση του 
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0429), του έτους 
2015, ήτοι ΚΑΕ 0429 = € 29.253,44. Δεν προκαλείται δα−
πάνη για το οικονομικό έτος 2016.

7. Την υπ’ αριθμ. 6008/Α2−3718/27−05−2015 με α/α 692 
απόφαση έγκρισης δέσμευσης, πίστωσης για την πλη−
ρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 
του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικον. έτος 2015, 
αποφασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
Έρευνας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον Τομέα 
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 
Υπηρεσιών Εστίασης, κατά την διάρκεια των ετών 2015 
και 2016, με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 
2014.

1.β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Στα−
τιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, της ΕΛΣΤΑΤ 
τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και αποσκοπεί στη 
συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών 
στοιχείων στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους 55 και 56 του τομέα 
Ι της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δράστηρι−
οτήτων−NACE αναθ. 2, (γενικά χαρακτηριστικά, οικονο−
μική κατάσταση, στοιχεία απασχόλησης), προκειμένου 
να προσδιορισθεί η συνεισφορά των τομέων στη δια−
μόρφωση του εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να 
καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, για το σχεδιασμό 
της θα εφαρμοστεί η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία και θα διενεργηθεί σε όλες τις Περιφε−
ρειακές Ενότητες της Χώρας.

Μονάδα έρευνας είναι η επιχείρηση. Το μέγεθος του 
δείγματος για την έρευνα που θα διενεργηθεί κατά το 
2015 ανέρχεται στις 2.702 επιχειρήσεις, που ανήκουν 
στους κλάδους 55 και 56 του τομέα Ι της Στατιστικής 
Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων − NACE 
αναθ. 2 εκ των οποίων οι 2.260 επιχειρήσεις θα ερευ−
νηθούν μέσω Ιδιωτών Συνεργατών.

Το μέγεθος του δείγματος των επιχειρήσεων είναι 
τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται αντικειμενικές και αμε−
ρόληπτες εκτιμήσεις των ζητούμενων μεγεθών.

Οι επιχειρήσεις του δείγματος επιλέγονται από πλαί−
σιο δειγματοληψίας, τα στοιχεία του οποίου προέρχο−
νται από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εξαχθούν σε σύνο−
λο Χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2) και θα 
αποσταλούν στη Eurostat σε NACE αναθ. 2, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του εφαρμοστικού Κανονισμού 
(EC) 251/2009.

Οι εργασίες της παραπάνω έρευνας θα ξεκινήσουν 
κατά το έτος 2015 με το σχεδιασμό και θα ολοκληρω−
θούν με την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των 
στοιχείων μέχρι το Δεκέμβριο του 2016.

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
• Επιλογή δείγματος
• Επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών
• Εκπαίδευση προσωπικού και Ιδιωτών−συνεργατών 

για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των 
ερευνών

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων κατά το έτος 2015.
• Ενημέρωση μητρώου Επιχειρήσεων
• Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμ−

ματος
• Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
• Παραγωγή τελικών πινάκων και αποστολή στοιχείων 

στη Eurostat
• Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report)
• Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−

ληψία κ.λπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων της έρευνας,

• Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 

οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,

• Ιδιώτες − Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων, 
μέχρι 300.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής:

Αποζημίωση ιδιωτών − συνεργατών (ΚΑΕ 0429) 
α. 15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο 

ερωτηματολόγιο, ήτοι:
1808 ερωτηματολόγια Χ 15,41 € = ευρώ ανά ερωτημ.= 

27.861,28 ευρώ
β. Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες 

βρεθούν στην πορεία της έρευνας ότι δε λειτουργούν, 
είναι προσωρινά κλειστές ή είναι εκτός κλάδου, οι ιδι−
ώτες − συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενη−
μέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,08 ευρώ για κάθε 
ερωτηματολόγιο, ήτοι:

452 ερωτηματολόγια Χ 3,08 € ανά ερωτημ.= 1.392,16 
ευρώ

Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 =29.253,44 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Αυγούστου 2015

Η Αναπληρώτρια Προέδρου
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

Στατιστικών Ερευνών
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΞΕΝΑΚΗ

F
Aριθμ. 42745/23580 (4)
      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 231/2015 απόφασης του Δημο−

τικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου, περί σύστασης 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αγίου Δη−
μητρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής από−
φασης.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/14−11−
2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο−
φάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

στ) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Κα−
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

ζ) την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.
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2. Την υπ’ αριθμ. 3617/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αγω−
γή της Αγγελικής ΖΟΥΡΗ του Παναγιώτη και της Έλ−
βης ΤΣΙΑΜΗ του Αναστασίου και αναγνωρίστηκε ότι οι 
ενάγουσες συνδέονται με τον εναγόμενο (Δήμο Αγίου 
Δημητρίου) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορί−
στου χρόνου.

3. Την υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Αγίου Δημητρίου, με θέμα τη λήψη 
απόφασης για την αποδοχή της αριθμ. 3617/2014 από−
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την 
μη άσκηση έφεσης κατά αυτής. 

4. Την υπ’ αριθμ. 8393/4666/05−02−2015 απόφασή μας, 
με την οποία ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση της Οι−
κονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

5. Το υπ’ αρ. 2797/2015 Πιστοποιητικό του Πρωτοδι−
κείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο 
(τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ’ 
αρ. 3617/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

6. Την υπ’ αριθμ. 231/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου, περί σύστασης 
δύο (02) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αγίας 
Αγίου Δημητρίου, τις οποίες θα καταλάβουν οι ΖΟΥΡΗ 
Αγγελική του Παναγιώτη και ΤΣΙΑΜΗ  Έλβη του Αναστα−
σίου σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

7. Το υπ’ αριθμ. 30275/07−10−2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους 
ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο−
χρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 3068/2009 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. Α΄ του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 231/2015 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ως 
προς τη σύσταση δύο (02) προσωποπαγών θέσεων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟ−
ΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΖΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
του Παναγιώτη ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 1

ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΒΗ 
του Αναστασίου ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον ορ−
γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν 
λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιον−
δήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
12.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6021 και 4.000,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 20.6052.20, στον προϋπολογισμό του Δή−
μου Αγίου Δημητρίου οικονομικού έτους 2015, ανάλογη 

δε δαπάνη ύψους περίπου 32.000,00 € θα προβλεφθεί 
στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επό−
μενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2015

 Η ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 10308 (5)
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία 

του Δήμου Ηρακλείου, Νομού Ηρακλείου.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27−12−
2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης».

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του 
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23−12−2008) «Αναδιοργάνωση 
της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 
104720/25−08−2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1315/
Β΄/25−08−2010) «Καθορισμός των οργάνων, της διαδι−
κασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και 
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των 
κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της 
διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του 
Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α΄/3.8.2010)».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α΄/11−05−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Κα−
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Το υπ’ αριθμ. 18743/15−06−2015 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

7. Την υπ’ αριθμ. 423/2015 απόφαση σε ορθή επανάλη−
ψη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου περί επανα−
σύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Ηρα−
κλείου και καθορισμού των αρμοδιοτήτων της, η οποία 
περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 107586/11−
08−2015 έγγραφο του οικείου Δήμου και από την οποία, 
μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι η Δημοτική Αστυνομία του 
Δήμου Ηρακλείου στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο 
των πενήντα (50) ατόμων, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι η Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου ασκεί τις αρ−
μοδιότητες της παρ. 3β του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 
(ΦΕΚ 263/Α΄/23−12−2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 1932 (6)
Απαγόρευση κυνηγιού έως 31−8−2016 σε όλη 

την έκταση της Νήσου Γαύδου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/69, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 « Περί Δασικού 
Κώδικα».

2. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/ΤΑ/23−3−1992) άρθρο 1 παρ. 
1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού 
της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.

5. Την υπ’ αριθμ. 373/27−1−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. 
περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή 
Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων 
πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των 

Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23−3−2011).

6. Το υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 έγγραφο Υπ. Γε−
ωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και 
θήρας).

7. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/Β/18−12−
1985) κοινή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομί−
ας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνο−
πανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
366599/16−12−96 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας 
και Γεωργίας.

8. Το υπ’ αριθμ. 6177/12−8−2015 έγγραφο−εισήγηση της 
Δνσης Δασών Χανίων, για την έως 31−8−2016 απαγό−
ρευση κυνηγιού, σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου, 
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση κυνηγίου έως 31−8−2016, σε όλη την 
έκταση της Νήσου Γαύδου.

Τα όρια όλης της έκτασης της Νήσου Γαύδου αποτυ−
πώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.

Η Δ/νση Δασών Χανίων παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, 
μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Από την εν λόγω Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22599

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Ηράκλειο, 17 Αυγούστου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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