
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της 171022/Δ2/12-10-2018 (Β΄ 4689) 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών 
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνα-
νται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ»

2 Επικαιροποίηση άδειας κολλεγίου με διακριτικό τίτ-
λο «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ ART AND DESIGN» στην εται-
ρεία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

3 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για το Α’ εξάμηνο έτους 2019».

4 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών στον Fasil Fasil του Seaf .

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
στον Γεννάδιο Τσιρίδη του Πέτρου.

6 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της έρευνας επί του εισοδή-
ματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυ-
ριών της Χώρας (EU-SILC), έγκριση χρησιμοποίη-
σης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής 
τους, για το έτος 2019 και εκπόνησης «Σχεδίου 
Δράσης» για τη βελτίωση της έρευνας έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13563/Δ2 (1)
  Συμπλήρωση της 171022/Δ2/12-10-2018 (Β΄ 4689) 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών 

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνα-

νται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του ν. 2101/1992 (Α΄ 192) «Κύρωση της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού»,

1.2. του ν. 3304/2005 (Α΄ 16) «Εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνο-
τικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» και 
ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,

1.3. των άρθρων 5, 9 και 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) 
«Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - καθιέρω-
σης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαί-
δευση και λοιπές διατάξεις»,

1.4. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 
(Α' 163) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις»,

1.5. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερ-
νητικά όργανα»,

1.6. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί Μετονομασίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

1.7 του π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις αποφάσεις:
2.1. με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 

(Β΄ 1340) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικό-
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμέ-
νων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υπο-
διευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλ-
λόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.2. με αριθ. πρωτ.169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β΄ 3727) 
υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (ΖΕΠ)- Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ 
σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

2.3. με αριθ. πρωτ. 171022/Δ2/12-10-2018 (Β΄ 4689) 
υπουργική απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν 
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ»,

2.4 με αριθ. πρωτ. 4438/13-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ84465ΧΙ8-
ΦΗΨ) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Ένταξη 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τά-
ξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 
5031893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014-2020».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τη με αρ. πρωτ. 135904/ΓΔ4/14-08-2018 εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία 
Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια 
της χώρας».

4. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς 

την ενίσχυση της ελληνομάθειας, και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής 
διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τη με αριθ. 
πρωτ. Φ.1/Γ/030/10592/Β1/23-01-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), αποφασίζουμε:

Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αρ. πρωτ. 
169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β΄ 3727) υπουργικής απόφασης, νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ  Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1940391 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΥΚΕΩΝ
2 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1940010 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ
3 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1954020 ΓΕΛ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
4 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4901010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4951010 ΓΕΛ ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ
6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4940070 ΕΠΑ.Λ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
7 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4940135 ΕΠΑ.Λ. ΝΙΚΗΤΗΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ξ. ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0840030 1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2351015 ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040070 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2054010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
3 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4054010 1° ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2201034 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΛΑΡΙΣΑΣ 3151021 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501041 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 0501680 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
2 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 0501380 38ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
3 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 0501111 20ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
4 Α' ΑΘΗΝΑΣ 0551331 42ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ
5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0502020 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0540962 1ο ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ
7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0503028 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
8 ΠΕΙΡΑΙΑ 0551926 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0301020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3204020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1728010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1701056 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ. 13484/Κ1 (2)
Επικαιροποίηση άδειας κολλεγίου με διακριτι-

κό τίτλο «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ ART AND DESIGN» 

στην εταιρεία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 
της παραγράφου Θ και ειδικότερα των υποπαραγράφων 
Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ16, Θ17, Θ18 και Θ19 όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/
25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 
του ν. 4093/2012, και άλλες επείγουσες διατάξεις» και 
ειδικότερα του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30.

3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο 
42 «Ρύθμιση Θεμάτων Διά Βίου Μάθησης», παρ. 6 και 7.

4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/
21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 17.

6. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α΄/2-3-2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδικαι-
ολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας 
για την άσκηση επαγγελμάτων».

7. Τη με αριθμ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/
12-12-2012) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και 
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου 

Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Τη με 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 Άρ-
θρου του ν. 4093/2012».

9. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015 ) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

10. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-2-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

12. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις», κεφ. Ε.

13. Την αριθ. 178761/Γ2/9-11-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή πα-
ραίτησης του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δια Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

14. Την αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς/Διοικητικό  και ορισμός κυρίων διατακτών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 
3525/Β΄/2018) «Τροποποίηση της 40023/Υ1/12-03-2018 
(Β΄ 867) υπουργικής απόφασης».

15. Την αριθμ. 108259/ΙΑ/5-8-2013 (ΦΕΚ 2061/Β/ 
23-8-2013) απόφαση «Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο 
«Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN».

16. Την με αρ. πρωτ. 102564/Κ1/21-6-2018 (ΦΕΚ 2753/
Β/11-7-2018) απόφαση «τροποποίηση άδειας κολλεγίου 
με διακριτικό τίτλο «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ ART AND DESIGN» 
στην εταιρεία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
λόγω κατάργησης υπάρχουσας δομής».

17. Την με αριθμ. πρωτ. 111756/ΚΠ/7-7-2016 αίτηση 
επικαιροποίησης άδειας κολλεγίου του νομίμου εκπρο-
σώπου της εταιρείας με συνημμένα σε αυτή δικαιολογη-
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τικά και τα με αρ. πρωτ. 198710/ΚΠ/20-11-2018, 184284/
ΚΠ/31-10-2018 και 202483/ΚΠ/23-11-2018 έγγραφα κα-
τάθεσης συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

18. Την αριθμ. ΔΑ/9907/9-3-2018 απόφαση της αριθμ. 
300ης/8-3-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ με 
θέμα: «Διατύπωση Γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/ 2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει για χορήγηση άδειας Ι.Ι.Ε.Κ., 
ΚΟΛΛΕΠΟΥ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στους 
φορείς που αναφέρονται στον πίνακα 1».

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την επικαιροποίηση της αριθμ. 108259/ΙΑ/5-8-2013 
(ΦΕΚ 2061/Β/23-8-2013) άδειας του κολλεγίου με το δι-
ακριτικό τίτλο «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN» που 
εκδόθηκε στο όνομα της εταιρείας «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Αθήνα και κτιριακή 
δομή του Κολλεγίου:

α. επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 26, Αθήνα, Τ.Κ. 114 
71 με δυναμικότητα διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) 
ατόμων και

β. επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 40, Αθήνα, Τ.Κ. 114 
71 με δυναμικότητα εξήντα ενός (61) ατόμων.

Η επικαιροποίηση της άδειας ισχύει για την επόμενη 
διετία και άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων προσαρτάται στην άδεια του Κολλεγίου 
με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότηση υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1013800 ΕΞ 2019 (3)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 

υποχρεωτικής εργασίας, για το προσωπικό που 

υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-

ρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., για το Α' εξάμηνο έτους 2019.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-

μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, 
περίπτωση γ', τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συν-
δυασμό με το άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 
176) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003 (Α΄ 297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του 
ν. 4223/2013 (Α΄ 287).

7. Της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3240) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Της αριθμ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-
Υ6Μ) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Διά-
θεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019».

9. Τις διατάξεις της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 
(ΦΕΚ Β' 12, 52, 234, 1032) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδι-
κών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

11. Το π. δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες», Όπως ισχύει

12. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017 
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

13. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και την αριθ. 
Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β΄ 2417) απόφαση του 
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Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύουν.

14. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. όπως τεκμηριώνεται στα με αρ. πρωτ. 
ΓΔΗΔΑΔ 1011228 ΕΞ 2019/24-01-2019 και ΑΤΥΕ ΑΑΔΕ 
1010518 ΕΞ 2019/21-01-2019 έγγραφα.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 55.000,00€ σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού 
Φορέα 1023-801-0000000 και Λογ/σμό 2120201001, 
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1012354 ΕΞ 
2019/25-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΟΚ46ΜΠ3Ζ-ΧΓ0) απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών της Α.Α.Δ.Ε., για την κάλυψη 
δαπάνης για υπερωρίες των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη 
χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσας, έως 
30/6/2019 (Α' εξάμηνο 2019), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 
έντεκα χιλιάδες (11.000) ώρες και συνολική δαπάνη έως 
πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000€) για οδγόντα επτά 
(87) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, στον Ειδ. Φορέα 1023-801-0000000 και Λογ/
σμος 2120201001, για τη χρονική περίοδο από τη δημο-
σίευση της παρούσης, έως 30/6/2019 (Α' εξάμηνο 2019).

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής εργασίας 
κατά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η μηνιαία κατανομή, η συγκρότηση συνεργείων υπε-
ρωριακής κ.λπ. εργασίας και η περιγραφή των συγκεκρι-
μένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται 
με απόφαση του Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος 
θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως άνω υπε-
ρωριακής εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποι-
ούνται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας, κατά το Α' εξά-
μηνο του 2019. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, 
μπορούν να μετέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς 
και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθ-
μού ωρών που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

(4)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον Fasil Fasil του Seaf . 

 Δυνάμει της με αριθμ. 264/13/2019 καταλογιστικής 
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 24101.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 
2 εδ. ζ΄ του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", 
αφορά λαθρεμπορία 68 πακέτων τσιγάρων, που διαπι-
στώθηκε την 18107.2012 επί της οδού Προποντίδος αρ. 
8 στο Περιστέρι (σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/9-δ/19-
07-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας 
Περιστερίου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 
152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και 
δεκαεννέα λεπτών (399,19€),ε κ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός 57,41 €, Φ.Π.Α. 82,55 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης 259,23 €.

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), ήτοι 
το ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 
παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη 
του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον 
Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου ποσό 
επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 € ) επιμερίστηκε στον 
Fasil Fasil του Seaf και της Nasra γεν. την 01101.1994 στο 
Πακιστάν, πρώην κάτοικο Περιστερίου, οδός Υψηλάντου 
αρ. 50 ή Μεσολογγίου αρ. 17 και νυν αγνώστου διαμο-
νής, με Α.Φ.Μ. 160386488, κάτοχο του αριθμ. 138520 
Ειδικού Δελτίου Πολιτικού Πρόσφυγα υπό αναγνώριση.

3. Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύχθηκε αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

(5)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

στον Γεννάδιο Τσιρίδη του Πέτρου. 

      Με την 6/2017/17-01-2019 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, από το ιστορικό 
της οποίας προκύπτει απόπειρα εισαγωγής λαθραίων 
τσιγάρων κατά παράβαση του άρθρου 142 παρ. 2, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 155 παρ. 1β΄ του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζεται ως 
υπαίτιος λαθρεμπορίας ο:

α) Γεννάδιος Τσιρίδης του Πέτρου και της Ελένης, με 
ΑΦΜ 133395191, Δ.Ο.Υ Μοσχάτου, γεννηθείς στην Κβέ-
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ντα – Άγκνα Γεωργίας, την 08-07-1975, κάτοχος του αριθ. 
ΑΑ459590 Δελτίου Ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από 
Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, νυν αγνώστου διαμονής στην 
Ελλάδα, στον οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1, 2 και 3 του ιδίου ως άνω νόμου, πολλαπλό 
τέλος ύψους 5.795.661,81€ πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.: 1070/Γ5-53 (6)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 

δαπανών διενέργειας της έρευνας επί του εισο-

δήματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοι-

κοκυριών της Χώρας (EU-SILC), έγκριση χρησιμο-

ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός 

αμοιβής τους, για το έτος 2019 και εκπόνησης 

«Σχεδίου Δράσης» για τη βελτίωση της έρευνας 

έτους 2019.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

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

Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», ως τροποποι-
ηθείς ισχύει, και ειδικότερα της περ. ζ της παρ.1 του άρ-
θρου 14 του νόμου αυτού,

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

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.8.2015) - με έναρξη 
ισχύος από 1.1.2016 - με θέμα: «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης», υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες με-
τακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας»,

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

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

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016, (ΦΕΚ 
85/Α’/12.5.2016), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017, (ΦΕΚ 201/Α’/
22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσ-
σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-
ταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 
95/Υ.Ο.Δ.Δ /2016)".

3. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./299/32560/
01.11.2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1), όπως ισχύει».

4. Την αριθμ. πρωτ. 8988/Α1-7935/13.11.2018 (ΦΕΚ 
5885/Β΄/31.12.2018 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 5/
Β΄/09.01.2019) κοινή απόφαση του Προέδρου της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και του Υπουργού Οικονομικών για «Ανάθεση μίσθω-
σης έργου σε 1.300 Ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική 
Στατιστική Αρχή».

5. Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με αριθ. 1177/2003 σχετικά με τις κοι-
νοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες 
διαβίωσης.

6. Την απόφαση με αριθ.135/Α2-44/4.1.2019 και ΑΔΑ: 
6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3 έγκριση πίστωσης για την πληρωμή της 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του προ-
ϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους τετρακοσίων ογδόντα δύο 
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (482.845,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπου προκύψει - η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ έτους 2019 και θα καλυφθεί από τον 
ΚΑΕ 0429.

8. Η ανωτέρω δαπάνη ύψους τετρακοσίων ογδό-
ντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ 
(482.845,00 €), για το οικονομικό έτος 2019, αποτελεί 
μέρος της υπό στοιχείο (6) του σκεπτικού απόφασης 
έγκρισης πίστωσης με αριθ. 135/Α2-44/4.1.2019 και α/α 
καταχώρησης 15 (ΑΔΑ: 6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3) για την πληρωμή 
της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του 
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, προκηρύσσουμε και αναθέτουμε στο 
Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών της Δ/νσης Στα-
τιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ 
τη διεξαγωγή της Έρευνας επί του Εισοδήματος και των 
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας, 
έτους 2019, τη διενέργεια της ad hoc έρευνας με θέμα 
“Διαγενεακή μεταβίβαση κοινωνικών και οικονομικών 
μειονεκτημάτων, σύνθεση νοικοκυριού και εξέλιξη 
του εισοδήματος” (ad hoc module “Intergenerational 
transmission of disadvantages, household composition 
and evolution of income”), η οποία θα είναι ενσωμα-
τωμένη στην έρευνα και τηv εργασία “Σχέδιο Δράσης” 
για τη βελτίωση της Έρευνας, εφεξής καλουμένων ως 
EU-SILC, κατά το έτος 2019.

2. Σκοπός της έρευνας EU-SILC είναι η μελέτη και η 
συστηματική παραγωγή στατιστικών σχετικά με το ει-
σόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας θα περιλαμβάνουν συγκρίσιμα 
συγχρονικά και διαχρονικά δεδομένα σχετικά με το ει-
σόδημα, το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Σκοπός της ad hoc έρευνας “Διαγενεακή μεταβίβαση 
κοινωνικών και οικονομικών μειονεκτημάτων, σύνθεση 
νοικοκυριού και εξέλιξη του εισοδήματος” είναι η μελέτη 
και η παραγωγή στατιστικών σχετικά με (α) τη διαγενεα-
κή μεταβίβαση κοινωνικών και οικονομικών μειονεκτη-
μάτων, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τη σύνθεση 
και οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, την εργα-
σιακή κατάσταση των μελών του και την επαγγελματική 
κατάσταση και εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των 
ερευνώμενων ατόμων όταν αυτά ήταν 14 ετών, (β) τη 
σύνθεση του νοικοκυριού αναλυτικά ενσωματώνοντας 
πίνακα αποτύπωσης των σχέσεων μεταξύ των μελών που 
το απαρτίζουν και (γ) την εξέλιξη του εισοδήματος του 
νοικοκυριού καταγράφοντας και τους κύριους λόγους 
της εξέλιξης αυτής, καθώς και πρόβλεψη για την εξέλιξή 
του τον επόμενο χρόνο.

3. Οι εργασίες που αφορούν στο «Σχέδιο Δράσης» 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αναθεώρησης του Κα-
νονισμού της έρευνας EU-SILC, και έχουν ως κύριο σκοπό 
τη βελτίωση της έρευνας αναφορικά με τις μεθόδους 
συλλογής των δεδομένων. Συγκεκριμένα αποσκοπούν 
(1) στη μείωση του κόστους διενέργειας, (2) στη μείωση 
του χρόνου επεξεργασίας των στοιχείων και (3) στην 
παραγωγή άμεσων εκτιμήσεων των κύριων δεικτών της 
έρευνας, χρησιμοποιώντας στοιχεία από το ερωτηματο-
λόγιο για το τρέχον εισόδημα.

4. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδια-
σμό της εφαρμόζεται η δισταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία, με πρωτογενή μονάδα έρευνας την επι-
φάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα) και 
τελική μονάδα έρευνας το νοικοκυριό.

Για την επιλογή των πρωτογενών μονάδων έρευνας 
(επιφανειών) σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2) οι μονάδες 
επιφάνειας κατανέμονται σε τέσσερα στρώματα με βάση 
τον πληθυσμό των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων, 
όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Οι επιφάνειες της πρώην 
Περιφέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδο-
μικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατανέμονται σε 
στρώματα, βάσει κοινωνικών και οικονομικών χαρακτη-
ριστικών των Δήμων, που περιλαμβάνουν τις επιφάνειες 
αυτές.

Σε κάθε ομοιογενές στρώμα επιλέχθηκε δείγμα μονά-
δων επιφάνειας, με πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους 
τους που καθορίζεται από τον αριθμό νοικοκυριών σύμ-
φωνα με την απογραφή πληθυσμού 2011. Το σύνολο των 
μονάδων επιφάνειας της Έρευνας ανέρχεται στις τρεις 
χιλιάδες πενήντα δύο (3.052).

Το μέγεθος του δείγματος των νοικοκυριών από τα 
οποία θα συλλεγούν τα στοιχεία της έρευνας, θα ανέλθει 
στις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δελτία περίπου, σε 
ολόκληρη τη Χώρα. Το ετήσιο δείγμα νοικοκυριών και 
επιφανειών εναλλάσσεται από έτος σε έτος κατά το ένα 
τέταρτο (1/4) και επαναλαμβάνεται κατά τα τρία τέταρτα 
(3/4). Στο 1/4 των μονάδων επιφάνειας του δείγματος 
που εναλλάσσεται θα καταρτιστεί ενημερωμένος κατά-
λογος-πλαίσιο με τα νοικοκυριά που διαμένουν στη συ-
γκεκριμένη μονάδα επιφάνειας και ακολούθως από τον 
ενημερωμένο κατάλογο-πλαίσιο θα επιλεγεί το δείγμα 
των νοικοκυριών.

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση της έρευνας, συλλογή και 
η επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα ολοκληρωθούν 
εντός του έτους 2019 και οι λοιπές εργασίες για τη σύ-
νταξη της έκθεσης ποιότητας των δεδομένων θα πραγ-
ματοποιηθούν εντός του έτους 2020. Αναλυτικότερα, 
περιλαμβάνονται κατ΄ έτος οι εξής εργασίες:

Έτος 2019:
1. Σχεδιασμός ερωτηματολογίων και σύνταξη οδηγιών 

προς τους ερευνητές.
2. Επιλογή των μονάδων επιφάνειας του δείγματος από 

τα πλαίσια δειγματοληψίας της Γενικής Απογραφής Πλη-
θυσμού και Κατοικιών έτους 2011.

3. Εκπαίδευση των ερευνητών (ιδιωτών - συνεργατών 
και υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ) για τον τρόπο συλλογής των 
στατιστικών πληροφοριών από τα νοικοκυριά.

4. Εκτύπωση ερωτηματολογίων.
5. Συλλογή των πληροφοριών από τα νοικοκυριά με 

πολλαπλές μεθόδους (προσωπική συνέντευξη με έντυ-
πο, προσωπική συνέντευξη με χρήση φορητών ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, συνέντευξη δια τηλεφώνου ή μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής).

6. Έλεγχος της εργασίας των ερευνητών.
7. Κατάρτιση προγραμμάτων εισαγωγής δεδομένων 

στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΛ-
ΣΤΑΤ (ΟΠΣ) και στο φορητό Η/Υ.

8. Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχων των στοιχείων 
των ερωτηματολογίων.

9. Έλεγχος και κωδικογράφηση των συλλεγέντων στοι-
χείων.

10. Μηχανογραφικός έλεγχος των συλλεγέντων στοι-
χείων.

11. Μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων της 
έρευνας

12. Σταθμίσεις - imputation
Έτος 2020:
1. Δημιουργία προγραμμάτων αρχείων εξόδου (output 

files) και αποστολή των στοιχείων στη Eurostat.
2. Κατάρτιση δεικτών - δελτία τύπου
3. Σύνταξη έκθεσης ποιότητας.
5. Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν:
α) Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ/

ΑΧ με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας – εκτός γρα-
φείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα και 
τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για εκπαίδευ-
ση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων της 
έρευνας, για τη συλλογή των στοιχείων και τον έλεγχο 
της εργασίας των ερευνητών. Οι υπάλληλοι θα μετακι-
νηθούν για τη συλλογή των στοιχείων όπου δεν υπάρχει 
διαθεσιμότητα Ιδιωτών-Συνεργατών.

β) Ιδιώτες - συνεργάτες - μέχρι εξακόσιοι (600) - για 
τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας και συνοδοί - δι-
ερμηνείς - μέχρι είκοσι πέντε (25) - για τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

6. Καθορίζουμε την αμοιβή των ανωτέρω οργάνων της 
έρευνας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύ-
ψει) που θα απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτού-
μενων στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά συμπληρωμένο 
ερωτηματολόγιο, ως εξής:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
(EU-SILC) ΕΤΟΥΣ 
2019 ΚΑΙ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
«ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑ-
ΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙ-
ΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

 (1)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(2)

Συνολική δαπάνη 
σε ευρώ 

(3)=(1)*(2)=(4)+(5)

Δαπάνη 
περιόδου 

01/01/2019-
31/08/2019 

σε ευρώ 

(4)

Δαπάνη 
περιόδου 

01/09/2019-
31/12/2019 

σε ευρώ 

(5)

Συμπλήρωση 
Ερωτηματολογίων 
Έρευνας EU-SILC 25.000 17.19 429.750,00 429.750,00 0

Συμπλήρωση 
πληροφοριών του 
ερωτηματολογίου 
«ΤΡΕΧΟΝ ΕΙΣΟΔΗ-
ΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ» 25.000 2.055 51.375,00 51.375,50 0

Συνοδοί-διερμηνείς 200 8,60 1.720,00 1.720,00 0

ΣΥΝΟΛΑ 482.845,00 482.845,00 0

Ο ορισμός των παραπάνω οργάνων θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2019

O Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02003110702190008*
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