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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.12/79/9662/Δ1 (1)
 Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 

1139/2006, τ. Β΄) «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμ−
μάτων στο Δημοτικό Σχολείο» υπουργικής απόφασης 
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την με 
αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011, τ. Β΄)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, 
τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/1997 
(ΦΕΚ 188, τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−
των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998, 
(ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημο−
τικών Σχολείων».

5. 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 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών»

7. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/
28−7−2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ανα−
μόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό 
Σχολείο».

8. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30−5−2011 
(ΦΕΚ 1327, τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση − συμπλή−
ρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 
1139, τ. Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, 
(ΦΕΚ 804, τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών 
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρό−
γραμμα − ΕΑΕΠ.

9. Τις με αριθμ. 187363/ΓΔ4/19.11.2014 με θέμα: «Κοινω−
νικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις − 
Οδηγίες και κατευθύνσεις» και 3730/ΓΔ4/12.01.2015 με 
θέμα:  Οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος 
του «Κοινωνικού Σχολείου» εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

10. Τη με αριθμ. 4/15.01.2015 πράξη του Τμήματος Π.Ε. 
του Iνστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33/08.01.2015 συνεδρί−
ασης του ΣΠΔΕ.
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12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

«Τροποποιούμε την με Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, 
(ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προ−
γραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο» Υ.Α. όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή της με την με αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011, τ. Β΄) «Τροποποίηση−συ−
μπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, 
(ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/
31−5−2010, (ΦΕΚ 804, τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δη−
μοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευ−
τικό Πρόγραμμα − ΕΑΕΠ» υπουργικής απόφασης, ως 
ακολούθως:

1. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο, ως 
ακολούθως:

«Στα εξαθέσια δημοτικά σχολεία και άνω, πλην ΕΑΕΠ 
και στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ η μία διδακτική 
ώρα της Φυσικής Αγωγής δύναται να διατίθεται για 
δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ δύναται να διατίθεται μία 
διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος από τον 
εκπαιδευτικό/διδάσκοντα ΠΕ 70 για δράσεις του προ−
γράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

Στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ η μία διδακτική ώρα της Ευ−
έλικτης Ζώνης δύναται να διατίθεται για δράσεις του 
προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

2. Στο τέλος του άρθρου 10, προστίθεται παράγραφος 
3,  ως ακολούθως:

Στα ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) Δημοτικά 
Σχολεία δύναται να υλοποιούνται δράσεις του Προ−
γράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

3. Αντικαθίσταται στο άρθρο 7, η περίπτωση α΄, ως 
ακολούθως:

«α. Υποχρεωτικά Διδακτικά Αντικείμενα. 
Για όλα τα τμήματα είναι:
• Η Μελέτη−Προετοιμασία (στην Ελληνική Γλώσσα και 

τα Μαθηματικά)
• Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, εφόσον το 

σχολείο στελεχωθεί με εκπαιδευτικό της αντίστοιχης 
ειδικότητας.

• Ο Αθλητισμός για τα τμήματα των τάξεων Α΄, Β΄. Η 
μία διδακτική ώρα του Αθλητισμού θα διατίθεται για 
δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

• Η Αγγλική Γλώσσα για τα τμήματα των τάξεων Γ΄, 
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.12/79/9657/Δ1 (2)

Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1/
31−8−2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β΄) Υ.Α.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, 
τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/ 
1997 (ΦΕΚ 188, τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των απο−
φοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998, 
(ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημο−
τικών Σχολείων».

5. 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 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134, τ. Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

7. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31−8−2005,
(ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β΄) Υ.Α. «Γενίκευση της εφαρμογής 
του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτο−
βάθμια Εκπαίδευση».

8. Τις με αριθμ. 187363/ΓΔ4/19.11.2014 με θέμα:  «Κοινω−
νικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις − 
Οδηγίες και κατευθύνσεις» και 3730/ΓΔ4/12.01.2015 με 
θέμα:  Οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος 
του «Κοινωνικού Σχολείου» εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

9. Τη με αριθμ. 4/15.01.2015 πράξη του Τμήματος Π.Ε 
του Iνστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10. Το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33/08.01.2015 συνεδρί−
ασης του ΣΠΔΕ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

«Συμπληρώνουμε την με αριθμ.: Φ.12.1/545/85812/Γ1/
31−8−2005, (ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β΄) Υ.Α, ως ακολούθως: 

Ι. Στο άρθρο 5 μετά την φράση «Οργάνωση και λει−
τουργία των μαθητικών συνεταιρισμών» προστίθεται η 
φράση «Στις Ενδεικτικές Θεματικές περιοχές Εφαρμο−
γής της Ευέλικτης Ζώνης για το Δημοτικό Σχολείο και 
το Νηπιαγωγείο εντάσσονται και οι δεκατέσσερις (14) 
διακριτοί θεματικοί άξονες του προγράμματος «Κοι−
νωνικό Σχολείο». Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τους παρακάτω άξονες παρέμβασης:

1. Διατροφή/Ευ−Ζην
2. Άθληση
3. Ενημέρωση και πρόληψη για μολυσματικές ασθέ−

νειες
4. Διαδίκτυο
5. Αντιμετώπιση και πρόληψη του χουλιγκανισμού
6. Πρόληψη Ατυχημάτων
7. Αισθητική Αγωγή
8. Ολυμπισμός και Κοινωνία
9. Σεξουαλική Αγωγή
10. Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
11. Ναρκωτικά
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12. Αλκοόλ
13. Κάπνισμα
14. Σχολικός εκφοβισμός
ΙΙ. Προστίθεται στο άρθρο 6, στο τέλος της περίπτω−

σης Ι προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: 
Τα σχέδια εργασίας που αναπτύσσονται στην Ευέλι−

κτη Ζώνη του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχο−
λείου αφορούν στις θεματικές περιοχές του άρθρου 5 
και στους θεματικούς άξονες του Κοινωνικού Σχολείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 1108/Γ7−40 (3)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή 

των δαπανών διενέργειας στατιστικών εργασιών για 
τις ανάγκες των οικονομικών και βραχυχρόνιων δει−
κτών, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός 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 (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως 
Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 
(ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
προγράμματος στήριξης της Ελληνικής οικονομίας», το 
άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) 
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρι−
κή μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμά−
των 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 διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄),

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

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),

δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8 (ΦΕΚ 35/Α΄/
18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με 
την προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 
του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194), 

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

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου, με αριθ.2494 
της 23ης Οκτωβρίου 1995 «για τη θέσπιση εναρμονι−
σμένων δεικτών τιμών καταναλωτή» (L−257/27−10−95), 
τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου, με αριθ.1165 της 
19ης Μαΐου 1998, «περί βραχυπροθέσμων στατιστικών» 
(L−162/5−6−98), καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) του Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, με αριθ. 1158 της 6ης 
Ιουλίου 2005, που τροποποιεί και συμπληρώνει τον ανα−
φερόμενο Κανονισμό 1165/98, (L−191/22.7.2005).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τετρακοσίων δέκα 
οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτών (418.408,32) για το οικονομικό έτος 2015, συμπε−
ριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύψει, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΕ 0429. 

4. Την αριθμ. απόφαση 763/Α2−314/15−01−2015 με Α/Α: 
77.1 έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή 
της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 
του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 
2015, αποφασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για την κατάρ−
τιση των οικονομικών και βραχυχρόνιων δεικτών.

β. Αναθέτουμε στη Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυ−
χρόνιων Δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ, τη διενέργεια των ερευ−
νών για την κατάρτιση των οικονομικών και βραχυχρό−
νιων δεικτών, αρμοδιότητάς της, κατά το έτος 2015.

2. Σκοπός της κατάρτισης των οικονομικών και βρα−
χυχρόνιων δεικτών, στο πλαίσιο εφαρμογής και των 
σχετικών Κανονισμών της ΕΕ, είναι η παρακολούθηση 
των οικονομικών εξελίξεων στη Χώρα. 

3. Οι καταρτιζόμενοι οικονομικοί και βραχυχρόνιοι 
δείκτες, είναι οι εξής:

• Δείκτης τιμών καταναλωτή,
• Έρευνα ενοικίων κατοικιών για τις ανάγκες υπολο−

γισμού του δείκτη τιμών καταναλωτή,
• Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες,
• Δείκτης τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – 

κτηνοτροφία,
• Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
• Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία
• Δείκτης τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες
• Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο,
• Δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο,
• Δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτο−

κινήτων
• Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο,
• Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
• Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
Για την κατάρτιση των ανωτέρω δεικτών απαιτούνται 

οι ακόλουθες εργασίες:
• Οργάνωση και μεθοδολογικός σχεδιασμός
• Συλλογή και έλεγχος των σχετικών στοιχείων
• Μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων και υπο−

λογισμός δεικτών
• Έκδοση προβλεπόμενων ενημερωτικών δελτίων τύ−

που και δημοσιευμάτων
4. Ερευνώμενη μονάδα είναι, κατά περίπτωση, η επιχεί−

ρηση, το κατάστημα ή το νοικοκυριό. Οι καταρτιζόμενοι 
δείκτες καλύπτουν το σύνολο της Χώρας και τα σχετικά 
αποτελέσματα ανακοινώνονται, κατά περίπτωση, ανά 
μήνα ή τρίμηνο.
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5. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση των ανωτέ−
ρω στατιστικών εργασιών θα χρησιμοποιηθούν τα εξής 
στατιστικά όργανα:

• υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. 
αορίστου χρόνου, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, με 
δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας, 

• ιδιώτες − συνεργάτες, μέχρι 650, για τη συλλογή 
των ερωτηματολογίων. 

6. Καθορίζουμε την αμοιβή των ιδιωτών − συνεργατών 
που θα απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτούμε−
νων στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο, ως εξής:

α) 0,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 
προκύψει) για κάθε συλλεγόμενη τιμή που συμπληρώνε−
ται στο ειδικό έντυπο/ερωτηματολόγιο για την έρευνα 
του δείκτη τιμών καταναλωτή,

555.930 τιμές * 0,59 ευρώ = 327.998,70 ευρώ
β) 4,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας τιμών 
ενοικίων κατοικιών για τις ανάγκες υπολογισμού του 
δείκτη τιμών καταναλωτή,

4.299 ερωτηματολόγια * 4,04 ευρώ = 17.367,96 ευρώ
γ) 4,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας του 
δείκτη κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες, 

808 ερωτηματολόγια *4,04 ευρώ = 3.264,32 ευρώ
δ) 0,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε συλλεγόμενη τιμή που συμπληρώνε−
ται στο ειδικό έντυπο/ερωτηματολόγιο για την έρευνα 
των δεικτών τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία − 
κτηνοτροφία,

15.710 τιμές * 0,65 ευρώ = 10.211,50 ευρώ
ε) 0,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε συλλεγόμενη τιμή της έρευνας του 
δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία,

3.336 τιμές * 0,65 ευρώ = 2.168,40 ευρώ
στ) 0,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε συλλεγόμενη τιμή της έρευνας του 
δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία,

2.892 τιμές * 0,65 ευρώ = 1.879,80 ευρώ
ζ) 4,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας του 
δείκτη τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες,

124 ερωτηματολόγια * 4,73 ευρώ = 586,52 ευρώ
η) 4,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας του 
δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο,

10.620 ερωτηματολόγια * 4,04 ευρώ = 42.904,80 ευρώ
θ) 4,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας του 
δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο,

1.300 ερωτηματολόγια * 4,04 ευρώ = 5.252,00 ευρώ
ι) 4,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας του 
δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα της εμπορίας των 
αυτοκινήτων,

808 ερωτηματολόγια * 4,04 ευρώ = 3.264,32 ευρώ
ια) 0,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε επιπλέον ερωτηματολόγιο που συ−
μπληρώνεται σε επιχειρήσεις, κοινές με αυτές της έρευ−
νας λιανικού εμπορίου για τις ανάγκες κατάρτισης του 
δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο,

1.632 ερωτηματολόγια * 0,69 ευρώ = 1.126,08 ευρώ

ιβ) 4,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 
προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας του 
δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, 

288 ερωτηματολόγια * 4,73 ευρώ = 1.362,24 ευρώ
ιγ) 4,73 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 

προκύψει) για κάθε ερωτηματολόγιο της έρευνας του 
δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, 

216 ερωτηματολόγια * 4,73 ευρώ = 1.021,68 ευρώ
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 418.408,32 ευρώ και 

θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429.
7. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με από−

φαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

F
   Αριθμ. 1040/Γ7−37 (4)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανο−

μή των δαπανών διενέργειας των ερευνών Ισοτιμι−
ών Αγοραστικών Δυνάμεων, έτους 2015 καθώς και 
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και 
καθορισμός 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 (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 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) «Οργανισμός 
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. του άρθρου 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΄/22.04.2005),

δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8 (ΦΕΚ 35/
Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με 
την προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 
του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194), 

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



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3237

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, με αριθμό 1445/2007 της 11ης Δε−
κεμβρίου 2007,για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την 
παροχή βασικών πληροφοριών, σχετικά με τις ισοτιμίες 
αγοραστικής δύναμης και για τον υπολογισμό και τη 
διάχυση τους.

3. Τη Συμφωνία (Αgreement) χρηματοδότησης, με 
αριθ. 04152.2014.001−2014.179, ύψους εκατόν εξήντα χι−
λιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα ένα 
λεπτών (160.929,61), η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της
ΕΛΣΤΑΤ και του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EUROSTAT) και αφορά στη διενέργεια των 
ερευνών Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων για τα έτη 
2015 και 2016.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δώδεκα χιλιάδων τε−
τρακοσίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών 
(12.490,83) – συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – για το 
οικονομικό έτος 2015, η οποία θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΑΕ 
9916.00) και θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από κοινοτική 
χρηματοδότηση. 

5. Την αριθ. απόφαση 499/Α2−204/13.01.2015 με Α/Α 40 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 9916.00 του 
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ του οικονομικού έτους 
2015, αποφασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέρ−
γεια των ερευνών τιμών καταναλωτή στα πλαίσια των 
Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων (PPPs), κατά τo έτoς 
2015. 

β. Αναθέτουμε στη Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρό−
νιων Δεικτών της EΛΣΤΑΤ την υποχρέωση διενέργειας 
των εν λόγω ερευνών Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων, 
έτους 2015.

2. Σκοπός των ερευνών τιμών καταναλωτή για τις Ισο−
τιμίες Αγοραστικών Δυνάμεων, οι οποίες διενεργούνται 
για τις ανάγκες της Ε.Ε. (Eurostat), βάσει του Κανονισμού 
(ΕΚ), είναι η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων 
τιμών, ώστε να υπολογισθούν από τη Eurostat οι ισο−
τιμίες αγοραστικής δύναμης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
χωρών.

Στις έρευνες τιμών ειδών καταναλωτή, για το έτος 
2015, οι οποίες διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ, περι−
λαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

• Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία διενέργει−
ας των ερευνών τιμών ειδών καταναλωτή.

• Διενέργεια των ανωτέρω ερευνών (συλλογή στοι−
χείων τιμών, με τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτη−
ματολογίων, έλεγχος συλλεγόμενων στοιχείων). 

• Μηχανογραφική επεξεργασία και πινακοποίηση δε−
δομένων, υπολογισμός μέσων τιμών και επαλήθευση 
αυτών.

• Υποβολή των στοιχείων στη Eurostat, επαλήθευση – 
επικύρωση αυτών, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 
της Εurostat.

• Υποβολή των σχετικών εκθέσεων στη Eurostat, ως 
προς τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών.

• Επικύρωση και έγκριση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών αυτών.

• Συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΛΣΤΑΤ σε συσκέψεις 
της Eurostat στο πλαίσιο των PPPs.

3. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση ή το κα−
τάστημα. 

4. Για τη διενέργεια των αναφερόμενων στατιστικών 
ερευνών θα χρησιμοποιηθούν στατιστικά όργανα, ως 
ακολούθως:

Ι. Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ μόνιμοι και με σύμβαση IΔΑΧ, 
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση.

ΙΙ. Ιδιώτες συνεργάτες, μέχρι τριάντα δύο (32), οι οποί−
οι, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, θα απασχοληθούν 
με τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων τιμών των 
ερευνών ειδών καταναλωτή.

5. Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών, κατά πλήρως 
και ορθώς συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ορίζεται σε 
δέκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (10,89), συμπερι−
λαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου προκύψει.

6. Ο αριθμός των προς συμπλήρωση ερωτηματολο−
γίων από τους ιδιώτες συνεργάτες εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει περίπου στα 1147.

Η συνολική δαπάνη για τη συμπλήρωση των ερωτημα−
τολογίων, από τους ιδιώτες συνεργάτες, ανέρχεται σε 

10,89 ευρώ * 1147 ερωτηματολόγια = 12.490,83 ευρώ. 
7. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με από−

φαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

F 
   Αριθμ. 1075/Γ4−116 (5)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−

νών διενέργειας της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηρι−
στικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) με 
έτος αναφοράς το 2014, έγκριση χρησιμοποίησης 
στατιστικών οργάνων και καθορισμός 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 (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 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) «Οργανισμός 
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. του άρθρου 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΄/22.04.2005),

δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8(ΦΕΚ 35/
Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 
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του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με 
την προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 
του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194), 

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

2. Τον Κανονισμό 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011, για τη 
συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του Του−
ρισμού.

3. 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 αμοιβή για τα ερωτηματολόγια. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν έξι χιλιάδων τρι−
ακοσίων δέκα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (€ 106.319,06), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 
ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2015 (KAE 0429 (€ 106.319,06),

5. Την με αριθμ. απόφαση 277/Α2−109/8.01.2015 Α/Α:22.1 
έγκρισης δέσμευσης, πίστωσης για την πληρωμή της 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 0429 του προϋ−
πολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2015, απο−
φασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση 
των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη 
διενέργεια της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 
Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) έτους 2014, η 
οποία θα διενεργηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2015. 

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών τη διενέρ−
γεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 
Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών), η οποία δι−
ενεργείται στα πλαίσια υλοποίησης του Κανονισμού 
692/2011 του ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2011, είναι η συγκέ−
ντρωση στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
ημεδαπών τουριστών (φύλο, ηλικία, τόπος προορισμού, 
κύριος σκοπός ταξιδιού, μεταφορικό μέσο και κύριο 
κατάλυμα που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός ταξιδιών και 
διανυκτερεύσεων, δαπάνη και συναφή χαρακτηριστικά).

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδι−
ασμό της εφαρμόζεται η δισταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας 
την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόμενα οικο−
δομικά τετράγωνα ή ένα μικρό οικισμό κ.λπ.) και τελική 
μονάδα έρευνας το νοικοκυριό. Η έρευνα καλύπτει το 
σύνολο της Χώρας και για την επιλογή των πρωτογενών 
μονάδων δειγματοληψίας (επιφανειών) σε κάθε Περιφέ−
ρεια (NUTS 2) οι μονάδες επιφάνειας κατανέμονται σε 
στρώματα με βάση την αστικότητα και την πυκνότητα 
των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι 
επιφάνειες. 

Ο σχεδιασμός της έρευνας (κατανομή μονάδων επι−
φάνειας και νοικοκυριών του δείγματος ανά στρώμα) 

βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού 2011. 
Ωστόσο, η επιλογή των μονάδων επιφάνειας και των 
νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε στρώμα θα γίνει 
από κατάλογο, τα στοιχεία του οποίου προέρχονται 
από την έρευνα εργατικού δυναμικού. 

Σε κάθε στρώμα επιλέγεται δείγμα επιφανειών και 
ακολούθως σε κάθε μονάδα επιφάνειας του δείγματος 
επιλέγεται δείγμα νοικοκυριών με ίσες πιθανότητες από 
ενημερωμένο κατάλογο – πλαίσιο νοικοκυριών. 

Η έρευνα είναι ετήσια και ερευνάται δείγμα 10.500 
περίπου νοικοκυριών, τα oποία θα ερευνηθούν μέσω 
ιδιωτών συνεργατών. 

Αναλυτικά, στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματο−
ποιηθούν οι παρακάτω εργασίες, κατά το έτος 2015: 

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

για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της 
έρευνας 

− Συλλογή των στατιστικών στοιχείων
− Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
− Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
− Μηχανογραφικοί έλεγχοι
− Παραγωγή και έλεγχος των τελικών πινάκων
− Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
− Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−

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

− Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας 

θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 

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

• Ιδιώτες Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων, μέχρι 
400,

• 7 συνεργάτες−διερμηνείς, για τη συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά, στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

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. Ιδιώτες − Συνεργάτες: 10,07 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ όπου προκύψει, ανά πλήρως και ορθά συμπληρω−
μένο ερωτηματολόγιο,

10.500 ερωτηματολόγια x 10,07 € =105.735,00 (ΚΑΕ 
0429) 

β. Συνεργάτες− διερμηνείς: 5,035 € συμπεριλαμβα−
νομένου ΦΠΑ όπου προκύψει, ανά πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, 116 ερωτηματολόγια 
x 5,035 € = 584,06 € (ΚΑΕ 0429) 

Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 = 106.319,06 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 21 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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   Αριθμ. Α8/22/12/2014 (6)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του 
Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».

2. Την περ. 12, Υποπαράγραφος Γ1, Παράγραφος Γ 
του Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016− επείγοντα μέ−
τρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013−2016».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 
N. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄) περί τροποποίησης της παρ. 1 
του άρθρου 20 του N. 4024/2011 σχετικά με την υπερω−
ριακή εργασία.

4. Το άρθρο 76 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/4.3.1993) με 
το οποίο κυρώθηκε η από 1.2.1993 σύμβαση που κα−
ταρτίστηκε μεταξύ του Δημοσίου και των σωματείων 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και ιδρύθηκε 
και απέκτησε νομική προσωπικότητα και υπόσταση ως 
κοινωφελής Οργανισμός, ο Οργανισμός Μεγάρου Μου−
σικής Θεσσαλονίκης.

5. Το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυκτερινή 
και Κυριακών−Εξαιρεσίμων ημερών και πέραν του πεν−
θημέρου απασχόληση κρίνεται απαραίτητη λόγω της 
φύσης της λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσ−
σαλονίκης (πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού πάσης 
φύσεως εκδηλώσεων, όπως καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
παραστάσεις, συνέδρια κ.λπ., στους χώρους του καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκάστης καλλιτεχνικής περιόδου, πε−
ριορισμένος αριθμός του απασχολούμενου προσωπι−
κού, λειτουργία του Οργανισμού όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, Σάββατα, Κυριακές και αργίες) καθώς και 
ότι στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 
ισχύει το καθεστώς της πενθήμερης εργασίας και της 
οκτάωρης ημερήσιας εργασίας.

6. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη έχει συμπερι−
ληφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2015 
του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2015 την υπερωριακή εργα−
σία απογευματινών ωρών, την νυχτερινή εργασία πέραν 
της υποχρεωτικής, την εργασία ημερήσια ή νυχτερινή 
κατά τις

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρε−
ωτικής, την απασχόληση πέραν του πενθημέρου, την 
προσαύξηση νυχτερινής εργασίας εντός ωραρίου ερ−
γασίας και την προσαύξηση Κυριακής (νυχτερινής ή 
ημερήσιας) εντός ωραρίου εργασίας, για σαράντα (40) 
κατά ανώτατο όριο εργαζόμενους αορίστου χρόνου 
του «Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης», 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπη−
ρεσιακές του ανάγκες, ως εξής:

α) υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών μέχρι 
είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά εργαζόμενο,

β) νυχτερινή εργασία πέραν της υποχρεωτικής μέχρι 
δεκάξι (16) ώρες το μήνα ανά εργαζόμενο,

γ) εργασία ημερήσια ή νυχτερινή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής δεκάξι 
μέχρι (16) ώρες το μήνα ανά εργαζόμενο,

δ) υπερωριακή απασχόληση πέραν του πενθημέρου 
μέχρι τριάντα (30) ώρες ανά εργαζόμενο το μήνα,

ε) προσαύξηση νυχτερινής εργασίας εντός ωραρίου 
εργασίας μέχρι σαράντα (40) ώρες το μήνα ανά εργα−
ζόμενο,

στ) προσαύξηση Κυριακής (νυχτερινής ή ημερήσιας) 
εντός ωραρίου εργασίας μέχρι σαράντα (40) ώρες το 
μήνα ανά εργαζόμενο.

2. Η δαπάνη για τις ανωτέρω αποζημιώσεις ποσού 
100.000,00 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, έχει συμπεριληφθεί 
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2015 του Ορ−
γανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ  
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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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