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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2360
20 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 43574/2013
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών
τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετρα−
πληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία
σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πο−
λιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών
με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση
ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα
(80%) τοις εκατό ............................................................................
Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερη−
σίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυ−
κείου..........................................................................................................
Άδεια Καταλληλότητας Ιδιωτικής Κλινικής για τη δι−
ενέργεια διαγνωστικών πράξεων Ποζιτρονικής και
Αξονικής Τομογραφίας PET/CT .........................................
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ ...
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των
Ερευνών επί της Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων
στους Τομείς α) Μεταφορών, Αποθήκευσης και
Επικοινωνιών και β) Ενημέρωσης και Επικοινωνί−
ας, έτους αναφοράς 2012, έγκριση χρησιμοποί−
ησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός της
αμοιβής τους .....................................................................................
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της
Έρευνας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον
Τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Κα−
ταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, έτους ανα−
φοράς των στοιχείων το 2012, έγκριση χρησιμο−
ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός
της αμοιβής τους ...........................................................................
Τροποποίηση ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρεσιών ΠΑΜ−Θ οικο−
νομικού έτους 2013 .......................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90
του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την αριθ. Υ305/1−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628 Β΄).
4. Την αριθ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Βασίλειου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667 Β΄).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για
εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και
εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετρα−
πληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό, επί
ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας, εφόσον:
α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες
του πολίτη τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτο−
μο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή
αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%)
τοις εκατό.
β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του ή ο δικαστικός
συμπαραστάτης του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώ−
ρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας.
γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης
χώρας λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

1. Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και η
εκάστοτε ανανέωσή της διετής. Δεν επιτρέπεται μετα−
βολή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής
άδειας διαμονής.
2. Ο εργοδότης δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένα
μόνο πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της πα−
ρούσας.
3. Ο εργοδότης που εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο
της παρούσας, δεν διώκεται ούτε επιβάλλονται σ’ αυτόν
οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ.
3, 4 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, κυρώσεις.
4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στο
ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας απαλλάσσονται από
τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 86
του ν. 3386/2005 κυρώσεις.
5. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για διάστημα έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 201

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, να υποβάλει αί−
τηση, στην αρμόδια υπηρεσία, για τη χορήγηση άδειας
διαμονής για εργασία, προσκομίζοντας τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
• Έντυπο αίτησης
• Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε
φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν
• Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας εν ισχύ.
• Αντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας
από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ιατρική γνωμάτευση ότι το άτομο χρήζει
βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ή
αντίγραφο απόφασης χορήγησης εξωιδρυματικού επι−
δόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας.
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του Έλληνα, ή
των οικείων του, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέ−
χει υπηρεσίες, ως συνοδός του, επί ένα τουλάχιστον
έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
και δεν απασχολεί άλλο πρόσωπο τρίτης χώρας ως
συνοδό.
• Σύμβαση εργασίας από την οποία θα προκύπτει
ότι ο πολίτης τρίτης χώρας αμείβεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ισχύς της σύμ−
βασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης
βεβαίωσης τύπου Α΄.
• Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος
τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για
τη δημόσια υγεία.
• Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής ο ενδια−
φερόμενος, οφείλει, δύο μήνες πριν τη λήξη της, να
υποβάλλει αίτηση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας
διαμονής που επιθυμεί.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F
Αριθ. 128615/Γ2
(2)
Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου
και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση
και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την με αρ. 29/02−09−2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Κύκλων Επιλογής στην
Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελμα−
τικού Λυκείου.
1. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί
με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον
έντεκα (11) μαθητές για τη δημιουργία Κύκλου Επιλο−
γής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των
μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο είναι
δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί
η λειτουργία Κύκλου Επιλογής με τουλάχιστον έξι (06)
φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη
εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Δι−
ευθυντή Εκπαίδευσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί
με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχι−
στον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία Κύκλου
Επιλογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακί−
νηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό
Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί
να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής τουλάχιστον
με δέκα (10) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αι−
τιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
3. Όπου η Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί
με τρία ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας, απαι−
τούνται τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές για τη λειτουρ−
γία Κύκλου Επιλογής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελ−
ματικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη,
μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής με
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φοιτώντες μαθητές μετά
από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
4. Στα απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νη−
σιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση
των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να
εγκριθεί η λειτουργία Κύκλου Επιλογής ανεξάρτητα από
τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους είκοσι
πέντε (25), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου Κύκλου
Επιλογής.
Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Κύκλου Επιλογής
Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκεί−
ου επιλέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, τον
Κύκλο Επιλογής τον οποίο επιθυμούν να ακολουθήσουν.
Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για
κανένα λόγο η αλλαγή Κύκλου Επιλογής είναι η 30ή
Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Γ. Δικαίωμα αλλαγής Κύκλου Επιλογής σε περιπτώσεις
μετεγγραφής
1. Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο πα−
ρακολουθεί έναν συγκεκριμένο Κύκλο Επιλογής σε
σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί ο Κύκλος αυτός, δεν
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περι−
πτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται
εξαιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω βεβαιωμένης αλλα−
γής εργασίας των γονέων, θανάτου, ασθενείας που θα
αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα, λόγω διαζυγίου
ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς
λόγους και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α΄ τε−
τραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει
ανάμεσα στους Κύκλους Επιλογής που λειτουργούν στο
σχολείο υποδοχής. Για τα μαθήματα ειδικοτήτων των
Κύκλων Επιλογής για τα οποία δεν υπάρχει βαθμός Α΄
τετραμήνου, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του
Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).
2. Σε περιπτώσεις μετεγγραφής (ή αλλαγής σχολικού
περιβάλλοντος) μαθητών της Α΄ τάξης Επαγγελματικού
Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένας συγκεκριμέ−
νος Κύκλος Επιλογής, σε σχολείο όπου ο ίδιος Κύκλος
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δε διδάσκεται, οι μαθητές αυτοί υποχρεούνται να επι−
λέξουν άλλον Κύκλο Επιλογής από τους διδασκόμενους
Κύκλους στο δεύτερο σχολείο, ενώ επιπλέον ισχύουν
κατά περίπτωση τα εξής:
Α) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί έως και το
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, τότε
ο μαθητής αξιολογείται στα μαθήματα ειδικοτήτων του
Κύκλου Επιλογής που θα παρακολουθήσει στο σχολείο
στο οποίο θα μετεγγραφεί.
Β) Αν η μετεγγραφή πραγματοποιηθεί μετά από το
πρώτο δεκαπενθήμερο του δευτέρου τετραμήνου, αλλά
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και ο
σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι είναι δυνατή η αξιολό−
γηση και η εξαγωγή προφορικού βαθμού στα μαθήματα
ειδικοτήτων του Κύκλου Επιλογής που επέλεξε ο μαθη−
τής, τότε για την προφορική βαθμολογία εφαρμόζεται
η παρ. 3 του άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).
Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 21 του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81).
Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη
μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της
υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους
κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης από−
φασης.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2013−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. Υ4ε/οικ. 85475
(3)
Άδεια Καταλληλότητας Ιδιωτικής Κλινικής για τη δι−
ενέργεια διαγνωστικών πράξεων Ποζιτρονικής και
Αξονικής Τομογραφίας PET/CT.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (Φ.Ε.Κ.
123/Α/92).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 1892/
1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/90).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄)
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1
του Ν. 1278/82 (ΦΕΚ 105/Α/82) «Για σύσταση Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας (ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθηκε
σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94)
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις»
5. Την αριθμ. Υ4α/οικ.42167/29.03.07 (ΦΕΚ 909/Β/
07.06.2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και ενδείξεων της διαγνωστικής πράξης
“κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)”
σε Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) Την αριθμ. Υ4α/οικ.37747/04.04.11 (ΦΕΚ 692/Β/
29.04.2011) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ'
αριθμ. Υ4α/οικ.42167/29.03.07 (ΦΕΚ Β΄ 909) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και εν−
δείξεων της διαγνωστικής πράξης “κλινική Ποζιτρονική
και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)” σε Νοσοκομεία και
Ιδιωτικές Κλινικές».
β) Την αριθμ. Υ4α/οικ.31226/27.03.12 (ΦΕΚ 979/Β/
29.03.2012) υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπ'
αριθμ. Υ4α/οικ.37747/04.04.2011 υπουργικής απόφασης,
σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και εν−
δείξεων της διαγνωστικής πράξης “Κλινική Ποζιτρονική
και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)” σε Νοσοκομεία και
Ιδιωτικές Κλινικές, ως προς τις ενδείξεις που απαιτού−
νται για την έγκριση της πράξης από τους Ασφαλιστι−
κούς Φορείς».
6. Την υπ' αριθμ. 11 απόφαση της 241ης/10.07.2013
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ η οποία έγινε αποδεκτή με την
αρ. Υ4ε/οικ.85454/13.09.2013 απόφαση του Υπουργού,
αποφασίζουμε:
Η Ιδ. Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ή ΘΕ−
ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN» κρίνεται κατάλληλη για
τη διενέργεια διαγνωστικών πράξεων Ποζιτρονικής και
Αξονικής Τομογραφίας PET/CT, σύμφωνα με τους όρους,
προϋποθέσεις και ενδείξεις που ορίζει η υπ' αριθμ. Υ4α/
οικ. 42167/29.03.07 (ΦΕΚ 909/Β/07.06.2007) υπουργική
απόφαση, όπως αυτή ισχύει.
Ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι για τη διενέργεια δια−
γνωστικών πράξεων Ποζιτρονικής και Αξονικής Τομο−
γραφίας PET/CT στην Ιδ. Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN»
ορίζονται οι ιατροί: Πιερής Ιωάννης, Ακτινοδιαγνώστης
και Παπαθανασίου Νικόλαος, Πυρηνικός ιατρός. Υπεύ−
θυνος Ακτινοπροστασίας ορίζεται ο Παναγιωτάκης Νι−
κόλαος, Ακτινοφυσικός. Σε περίπτωση αποχώρησης των
επιστημονικά Υπευθύνων ιατρών (ή ενός εκ των δύο),
αναστέλλεται η σχετική άδεια, προκειμένου να ορισθούν
από την Ιδ. Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN», ο νέος ή οι νέοι
επιστημονικά υπεύθυνος (οι), ώστε να επαναξιολογηθεί
(ούν) από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

3. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η) του
Π.Δ/τος 103/2004 (ΦΕΚ 70/Α/3−3−04) «Περιορισμός της
συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικη−
τικών πράξεων».
4. Την αριθ. 8 της 240ης Ολομ./23−04−2012 απόφαση
του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό
Υγείας.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 22128/27−11−2012 απόφαση του
Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
6. Το απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της Συνεδρίασης
391/08−10−2012 του Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας».
7. Το απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. της Συνεδρίασης
28/27−09−2012 του ΓΝ.Α. «Ιπποκράτειο» (θέμα 3ο).
8. Την αριθ. 27/11−07−2013 (θέμα 3ο α) απόφαση του
ΚΕΣΥΠΕ.
10. Την από 21−01−2012 αίτηση της ιατρού Θαλασσινού
Παναγιώτας, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιατρού,
ειδικότητας Παθολογίας, με μόνιμη σχέση εργασίας, από
το Γ.Α.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», όπως αυτή ισχύει με την
υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/278/08−04−2013 κοινή υπουργική
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Αντικαρκινικού Νο−
σοκομείου Αθηνών Ο Άγιος Σάββας» (ΦΕΚ 875/Β΄/2013)
στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», και την προσθήκη αυτής στις
θέσεις της ιατρικής του υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύ−
ουν με την αριθ. Υ4α/11974/21−01−2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 299/Β΄/2013) (με ταυτόχρονη μεταφορά
του ιατρού που την κατέχει). Η εν λόγω θέση μεταφέ−
ρεται με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει σε μόνιμη
απασχόληση τα Διοικητικά Δικαστήρια και σύμφωνα
με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθ. 8464/Γ4−803
(5)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας των Ερευ−
νών επί της Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στους
Τομείς α) Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνι−
ών και β) Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, έτους ανα−
φοράς 2012, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών
οργάνων και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

F

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 (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του
Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σή−
ματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ.
1 του άρθρου 7 της από 18.11.2012 πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄),

Αριθ. Υ4α/οικ. 85447
(4)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/
98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/98).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8.9.2000) «Οργανισμός
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 «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του
άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010) «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και τροποποιήθηκε
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 «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
2. Τον Κανονισμό 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου
της 11ης Μαρτίου 2008 για τις Στατιστικές Διάρθρωσης
των Επιχειρήσεων (L 97/9−4−2008), παράρτημα ΙΙΙ.
3. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά
στον ορισμό των μεταβλητών και στην τεχνική μορφή
των στοιχείων που διαβιβάζονται.
4. Τον Κανονισμό 251/2009 της Επιτροπής που αφορά
στις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν
σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρή−
σεων.
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 ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα επτά χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών
(€ 57.753,80) για το 2013 − συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ. Η δαπάνη αυτή δια−
μορφώνεται στις πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (€ 54.856,85)
για τον ΚΑΕ 0429 και στις δύο χιλιάδες οκτακόσια ενε−
νήντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 2.896,95)
για τον ΚΑΕ 0419.
7. Τις με αριθ. 7611/Α2−2785/5.8.13 και 7610/Α2−2784/5.8.13
αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης, πίστωσης για την πλη−
ρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των ΚΑΕ 0419
και 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ για το οικον.
έτος 2013, αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια των
ακολούθων ερευνών κατά τη διάρκεια των ετών 2013 −
2014 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 2012:
• Διαρθρωτική Έρευνα Μεταφορών, Αποθήκευσης και
Επικοινωνιών και,
• Διαρθρωτική Έρευνα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Μεταφορών, Επικοινωνιών
και ΜΜΕ, της Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και
Υπηρεσιών, της ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέργεια των ανωτέρω
ερευνών.
2. Οι εν λόγω έρευνες διενεργούνται στο πλαίσιο
υλοποίησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και αποσκοπεί στη
συλλογή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών
στοιχείων στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τομέων Η, Ι, Ν
της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριο−
τήτων − NACE αναθ. 2 − (κλάδοι 49, 51, 52, 53, 58 (ομάδα
58.1), 59, 60, 61, 63 (ομάδα 63.9), και 79) (γενικά χαρα−
κτηριστικά, οικονομική κατάσταση, στοιχεία απασχόλη−
σης), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά των
τομέων στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος και,
παράλληλα, να καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών.
3. Οι έρευνες είναι δειγματοληπτικές, για το σχεδι−
ασμό τους θα εφαρμοστεί η μονοσταδιακή στρωματο−
ποιημένη δειγματοληψία και θα διενεργηθούν σε όλες
τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας.
Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση. Το μέγεθος
του δείγματος συνολικά για τις δύο έρευνες που θα
διενεργηθούν κατά το 2013 − 2014 ανέρχεται περίπου
στις 4.900 επιχειρήσεις, που ανήκουν στους κλάδους
των τομέων Η, Ι, Ν της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικο−
νομικών Δραστηριοτήτων − NACE αναθ. 2 − (κλάδοι 49,
51, 52, 53, 58 (ομάδα 58.1), 59, 60, 61, 63 (ομάδα 63.9), και
79. Το σύνολο, σχεδόν, των ερωτηματολογίων θα συλ−
λεγεί από Ιδιώτες Συνεργάτες, εκτός των περιπτώσεων
όπου υπάρχει η δυνατότητα συλλογής από υπαλλήλους
της ΕΛΣΤΑΤ.
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 των ερευνών θα εξαχθούν σε σύ−
νολο 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 των παραπάνω ερευνών θα ξεκινήσουν
το Μάρτιο του 2013 με το σχεδιασμό και θα ολοκλη−
ρωθούν με την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση
των στοιχείων μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
− Σχεδιασμός και οργάνωση των ερευνών
− Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων
− Εκπαίδευση προσωπικού και Ιδιωτών−συνεργατών
για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων των
ερευνών
− Συλλογή στατιστικών στοιχείων
− 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 κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων των ερευνών
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− Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
4. Για τη διενέργεια των ερευνών 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 500.
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων των ερευνών θα
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η αμοιβή των οργάνων των ερευνών καθορίζεται
ως εξής:
Αποζημίωση ιδιωτών – συνεργατών (ΚΑΕ 0419 και
0429)
15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο, ήτοι:
3.460 ερωτηματολόγια Χ 15,41 ευρώ ανά ερωτημ. =
€ 53.318,60.
Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες
βρεθούν στην πορεία των ερευνών 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:
1.440 ερωτηματολόγια Χ 3,08 ευρώ ανά ερωτημ. =
€ 4.435,20.
Πιο αναλυτικά:
ΚΑΕ 0429: 3.285 πλήρη ερ/για Χ 15,41 € = 50.621,85 €
και 1.375 «κενά» ερ/για Χ 3,08 € = 4.235 €.
ΚΑΕ 0419: 175 πλήρη ερ/για Χ 15,41 € = 2.696,75 € και
65 «κενά» ερ/για Χ 3,08 € = 200,20 €.
Συνολική δαπάνη:
4.660 ερωτηματολόγια στον ΚΑΕ 0429, δαπάνη
54.856,85 €.
240 ερωτηματολόγια στον ΚΑΕ 0419, δαπάνη 2.896,95 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθ. 8469/Γ4−806
(6)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Έρευ−
νας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον Τομέα Δρα−
στηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιών Εστίασης, έτους αναφοράς των στοιχείων
το 2012, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργά−
νων και καθορισμός της αμοιβής τους .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή−
ριξης της Ελληνικής οικονομίας», το άρθρο 323 του
Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχει−
ρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σή−
ματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,

λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1
του άρθρου 7 της από 18−11−2012 πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄),
β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ. Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του άρθρου 90 του 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 ΙΙΙ.
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 ότι 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 τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 0419 και ΚΑΕ 0429),
του έτους 2013, ήτοι ΚΑΕ 0419 = € 2.040,22 και ΚΑΕ 0429 =
€ 27.213,22.
7. Τις με αριθ. 7615/Α2/2792/05−08−2013 και 7614/Α2−
2791/05−08−2013 αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης, πίστω−
σης για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
των ΚΑΕ 0419 και 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛ−
ΣΤΑΤ οικον. έτος 2013, αποφασίζουμε:
α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της
Έρευνας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων στον Τομέα
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και
Υπηρεσιών Εστίασης, κατά τη διάρκεια των ετών 2013 −
2014 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 2012,
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Στα−
τιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, της ΕΛΣΤΑΤ
τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
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2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποί−
ησης του Κανονισμού 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου, και αποσκοπεί στη συλλο−
γή και εμφάνιση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων
στα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις βα−
σικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες δρα−
στηριοποιούνται στους κλάδους 55 και 56 του τομέα Ι
της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηρι−
οτήτων−ΝΑCE 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. H έρευνα είναι δειγματοληπτική, για το σχεδιασμό
της θα εφαρμοστεί η μονοσταδιακή στρωματοποιημένη
δειγματοληψία και θα διενεργηθούν σε όλες τις Περι−
φερειακές Ενότητες της Χώρας.
Μονάδα έρευνας είναι η επιχείρηση. Το μέγεθος του
δείγματος για την έρευνα που θα διενεργηθεί κατά
το 2013 − 2014 ανέρχεται στις 2.360 επιχειρήσεις, που
ανήκουν στους κλάδους 55 και 56 του τομέα Ι της Στα−
τιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων −
NACE αναθ. 2 εκ των οποίων οι 2.260 επιχειρήσεις θα
ερευνηθούν 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
εντός του 2013 με το σχεδιασμό και θα ολοκληρωθούν
με την επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση των στοι−
χείων μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:
− Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
− Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων
− Εκπαίδευση προσωπικού και Ιδιωτών−συνεργατών
για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της
έρευνας
− Συλλογή στατιστικών στοιχείων
− 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 κλπ.) 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,
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• 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 0419 και
0429)
α. 15,41 ευρώ ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο, ήτοι :
1808 ερωτηματολόγια Χ 15,41 € = ευρώ ανά ερωτημ.=
27.861,28 €, ήτοι
126 ερωτηματολόγια Χ 15,41 € =1.941,66 € (ΚΑΕ 0419),
1682 ερωτηματολόγια Χ 15,41 € = 25.919,62 € (ΚΑΕ 0429)
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 €
ήτοι,
32 ερωτηματολόγια χ 3,08 €, = 98,56 € (ΚΑΕ 0419),
420 ερωτηματολόγια Χ 3,08€, = 1.293,60 € (ΚΑΕ 0429).
Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0419 και 0429 = 29.253,44.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
F
Αριθ. 13832
(7)
Τροποποίηση ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρεσιών ΠΑΜ−Θ οικονο−
μικού έτους 2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010):
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15.3.2010).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ
21/Α΄) «Κώδικας Ν.Α.».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/9.9.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη
Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις».
6) Το υπ' αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
7) Τις υπ' αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 2/66700/
0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Γεωργίας.
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8) Την με αιθ.4686/26−4−2012 απόφαση του Γ.Γ της Αποκ.
Διοικ/σης Μακεδονίας − Θράκης σχετικά με το ανώτατο
όριο Ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετού−
ντων στις Π.Ε της Π.Α.Μ.Θ (ΦΕΚ 1617/Β/10−5−2012).
9) Το υπ' αριθμ Δ.Δ.4941/28−08−2013 έγγραφο της
Π.Α.Μ−Θ Τμ. Προσωπικού ΠΑΜ−Θ
10) Το υπ’ αριθμ. 5960/11−4−2013 απόφαση Τμ. Διοικη−
τικού − Οικονομικού Ν. Ροδόπης.
11) Το υπ' αριθμ. 1476/05−06−2013 έγγραφο Δ/νσης Δη−
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ροδόπης.

12) Το υπ' αριθμ. 2460/28−8−2013 έγγραφο Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ρο−
δόπης με συνημμένες αποφάσεις ανάληψης Δ/νσης
Οικονομικού ΠΑΜ−Θ συνολικού ύψους 1.179,46 ευρώ,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των παρακάτω υπαλ−
λήλων των υπηρετούντων στις Π.Ε. της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης ως εξής:

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ροδόπης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:

1

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ−
ΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Δ.Ε.

60 ΗΜΕΡΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 3 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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