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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3122.1/4817/04 (1)

  Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την εταιρεία 
Ifchor Silver Ltd. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. Του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.

γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−
1994).

δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27−12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−

2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

θ. Του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ι. Του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλί−
ας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 
919/Β/14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β/14−
12−1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οι−
κονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιβ. Της με αριθ. Υ5 απόφασης του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 204/Β/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ιγ. Της με αριθ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 285/Β/25−02−2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού Θεόδωρο Δρίτσα».

ιδ. Της αριθ. 3122.1/4817/01/05−11−2014 υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 3047/Β/11−11−2014).

2. Το αριθ. 19851/1115/4817/01/20−2−2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασί−
ζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά μία (01) ημέρα 
κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξω−
τερικού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέ−
πεται στο άρθρο 2 της αριθ. 3122.1/4817/01/05−11−2014 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 
3047/Β/11−11 −2014) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλά−
δα Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας Ifchor 
Silver Ltd. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ».
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2. Η αριθ. 3122.1/4817/01/05−11−2014 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 3047/Β/11−11−2014) θεωρείται ότι δεν έχει παύσει 
να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2015 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4850/01 (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της Εταιρείας O2 Trading Ltd που εδρεύει στα 
νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α. Tου A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17−4−1968).
β. Tου άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Tου άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/31−8−

1994).
δ. Tου άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/25−7−1997).
ε. Tου άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27−12−2005).
στ. Tου άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/4−3−

2009).
ζ. Tου άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−2013).
η. Tου «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

θ. Tου Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ι. Tου Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27−01−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Tης αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263/Β/
20−12−2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλί−
ας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 
919/Β/14−12−1994) και 1246.3/6/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919/Β/14−
12−1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οι−
κονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιβ. Tης με αριθ. Υ5 απόφασης του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 204/Β/27−01−2015) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ιγ. Της με αριθ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 285/Β/25−02−2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού Θεόδωρο Δρίτσα».

2. Το αριθ. 8020089/26−02−2015 παράβολο ΔΟΥ Γ’ ΠΕΙ−
ΡΑΙΑ.

3. Την από 05 Μαρτίου 2015 αίτηση της εταιρείας Ο2 
Trading Ltd., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφεί−
ου ή υποκαταστήματος της εταιρείας Ο2 Trading Ltd που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 και τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 
του Ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται 
από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά 
και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία 
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων 
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής 
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά 
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς 
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις 
παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά−
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι

παρακάτω εργασίες:
α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για 

τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού 
με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο−
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα−
τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία Ο2 Trading Ltd που εδρεύει στα νησιά 
ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από 
την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπε−
ζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο 
στα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Δι−
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Δι−
εύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και 
Νομοθεσίας).
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β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ’ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Διεύ−
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής 
της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας) των ακο−
λούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά−
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι−
λίας και Τουρισμού (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας 
και Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και 
Νομοθεσίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την με−
ταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Διεύ−
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, 
απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού 
εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς 
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως 
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει 
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση 
Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας) 
μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατά−
σταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

   Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2015 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
    Αριθμ. 3690/Γ5−283 (3)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα−

πανών διενέργειας της έρευνας χρήσης τεχνολογι−
ών πληροφόρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά 
και άτομα (ICT), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους για το 
έτος 2015.

  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», 
του άρθρου 10, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) 
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«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος 
στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», του άρθρου 323 
του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορ−
φή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων 
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και 
των άρθρων 2 και 8 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.1.2013) 
«Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις».

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 
Κυβέρνηση 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 του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ 
35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», 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 αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την 
προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 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 «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).

2. Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με αριθ. 808/2004 σχετικά με τις κοι−
νοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορί−
ας και τον αριθ. 1196/2014 εφαρμοστικό Κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
έτος 2015.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα ευρώ (26.950,00 €) − συμπεριλαμβα−
νομένου του Φ.Π.Α. όπου προκύψει − η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ 
και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την κοινοτική χρη−
ματοδότηση με αριθμό 06123.2014.004−2014.482, η οποία 
έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Στατιστικού 
Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) και 
αφορά στη διενέργεια της Έρευνας χρήσης τεχνολογι−
ών πληροφόρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά και 
άτομα (ICT usage in households and by individuals), έτους 
2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9916 κατά είκοσι έξι 
χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (26.950,00 €).

4. Για την πληρωμή της δαπάνης που θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 9916, σύμφωνα με την αριθ. 3448/Α2−1852/9.3.2015 
απόφαση, έχει εγκριθεί πίστωση με αριθμό καταχώρη−
σης 418, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή 
της Έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα (ICT usage in 
households and by individuals), έτους 2015.

 β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυ−
ριών της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγο−
ράς Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της ανωτέρω 
έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη του εύρους 
της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επι−

κοινωνίας από τα νοικοκυριά και τα άτομα, σε εθνικό 
επίπεδο. 

3. Κατά το σχεδιασμό της έρευνας εφαρμόστηκε η 
μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με 
μονάδα έρευνας το νοικοκυριό. 

Κριτήρια στρωμάτωσης είναι τα εξής:
• Περιφέρεια: 13 Περιφέρειες (NUTS2) και επιπλέον η 

πρώην Περιφέρεια Πρωτευούσης και το πρώην Πολεο−
δομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

• Βαθμός Αστικότητας: (Αστικές 10.000 + κάτοικοι, 
Ημιαστικές 2.000 – 9.999 κάτοικοι και Αγροτικές 1−1.999 
κάτοικοι).

Η έρευνα θα διενεργηθεί σε δείγμα επτά χιλιάδων 
7.000 νοικοκυριών, εντός των οποίων θα ερευνηθεί ένα 
άτομο ηλικίας 16−74 ετών, το οποίο επιλέχθηκε με ίσες 
πιθανότητες από τα μέλη των νοικοκυριών του δείγμα−
τος ηλικίας 16−74 ετών.

Η επιλογή του δείγματος των νοικοκυριών πραγματο−
ποιήθηκε κυρίως από τα ερευνηθέντα νοικοκυριά της 
Έρευνας Υγείας έτους 2014 καθώς και από τα ερευνη−
θέντα νοικοκυριά της έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας έτους 2014.

Η οργάνωση και η διενέργεια της έρευνας θα ολο−
κληρωθούν εντός του έτους 2015. Αναλυτικά θα πραγ−
ματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Οργάνωση και επίβλεψη της έρευνας.
2. Γραμματειακή υποστήριξη των εργασιών της έρευνας.
3. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου έρευνας και σύνταξη 

οδηγιών.
4. Δημιουργία προγραμμάτων εισαγωγής δεδομένων 

στον Η/Υ.
5. Ενημέρωση των ερευνητών στον τρόπο συλλογής 

των στατιστικών πληροφοριών από τα μέλη των νοικο−
κυριών του δείγματος.

6. Συλλογή των στοιχείων με τηλεφωνική συνέντευξη 
και εισαγωγή των δεδομένων στον Η/Υ, κατά τους μήνες 
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2015.

7. Έλεγχος των συλλεγέντων, από τα ερευνηθέντα 
νοικοκυριά και άτομα, στοιχείων.

8. Επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας.
9. Αποστολή στη Eurostat ενδιάμεσης έκθεσης (metadata 

report) μέχρι 31 Μαΐου 2015.
10. Παραγωγή και ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

Έρευνας με την εφαρμογή σταθμίσεων.
11. Αποστολή των αποτελεσμάτων στη Eurostat (συ−

γκεντρωτικά στοιχεία και αρχεία μικροδεδομένων μέχρι 
τις 5 Οκτωβρίου 2015).

12. Αποστολή στη Eurostat έκθεσης ποιότητας, στην 
οποία θα περιγράφεται η μέθοδος συλλογής και επεξερ−
γασίας των στοιχείων και θα περιλαμβάνονται δείκτες 
αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων (σφάλμα 
δειγματοληψίας, ποσοστό ανταπόκρισης, κ.λπ.) μέχρι 5 
Νοεμβρίου 2015.

4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
α) Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση ΙΔ 

αορίστου χρόνου, για όλες τις εργασίες της έρευνας από 
το στάδιο της οργάνωσης μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

Οι εργασίες που αναφέρονται στη γενική οργάνωση 
και επίβλεψη της έρευνας, στη γραμματειακή υποστή−
ριξη, στη δημιουργία προγραμμάτων εισαγωγής και 
ελέγχου των στοιχείων, στην επεξεργασία και στις 
σταθμίσεις των δεδομένων, καθώς και στη σύνταξη των 
εκθέσεων (ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης ποιότητας) 
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θα πραγματοποιηθούν από έμπειρους υπαλλήλους των 
αρμοδίων για τη διενέργεια της έρευνας Τμημάτων της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

β) Ιδιώτες − Συνεργάτες κατά μέγιστο αριθμό εξήντα 
(60), για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της έρευ−
νας με τηλεφωνική συνέντευξη και την εισαγωγή των 
στοιχείων τους σε Η/Υ. 

Η αμοιβή των Ιδιωτών−Συνεργατών καθορίζεται στα 
τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80 €) για κάθε 
πλήρως και ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο. Για 
κάθε ερωτηματολόγιο στο οποίο δεν θα ολοκληρωθεί 
η έρευνα λόγω απουσίας ή άρνησης συμμετοχής του 
νοικοκυριού η αμοιβή καθορίζεται στο ένα ευρώ (1,00 €). 

Η αμοιβή θα είναι, κατά μέγιστο, όσον αφορά τα πέ−
ντε χιλιάδες διακόσια πενήντα (5.250) πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ως εξής:

5250 ερωτηματολόγια Χ 4,80 €/ερωτηματολόγιο = 
25.200,00 € (ΚΑΕ 9916)

και κατ’ ελάχιστο, όσον αφορά τα χίλια επτακόσια 
πενήντα (1.750) ερωτηματολόγια στα οποία δεν θα ολο−
κληρωθεί η έρευνα ως εξής:

1.750 ερωτηματολόγια Χ 1,00 €/ερωτηματολόγιο = 
1.750,00 € (ΚΑΕ 9916)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΕ 9916: 26.950,00 €

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2015 

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 1140 (4)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε−

ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπεί−
ρου» 2014−2020.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

       Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, 

τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά−
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, β) Εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 
3419/2005 (ΦΕΚ Α΄/297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/265) 
και ιδίως των άρθρων 24, 24Α και 58 (παρ. 6) αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι−
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι−
είας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε−
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί−
ου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου.

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχε−
τικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την 
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρω−
τικών και επενδυτικών ταμείων.

6. Την 9767/ΕΥΣ 1121/29−02−2008 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41544/ΓΚΠΣ/279 
κοινής υπουργικής απόφασης/8−12−2000 (ΦΕΚ 1501/Β) 
σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια 
Ηπείρου με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 3 614/2007» με την οποία 
συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέ−
ρειας Ηπείρου.

7. Την με αρ. C(2014) 10172/18−12−2014 Εκτελεστική 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ηπείρου» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια 
Ηπείρου στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004).

8. Το Π.Δ 4/2002 (ΦΕΚ Α΄/3) «Εκτέλεση ενεργειών τε−
χνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων 
πόρων».

9. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συγκρότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Ηπείρου» 2014−2020

Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Περι−
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» 
2014−2020, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

Ι. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Πε−
ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» 
2014−2020 είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο οποίος 
αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από την Αντιπερι−
φερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, Αναπτυξιακού Προγραμματι−
σμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

ΙΙ. Μέλη1 της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ 
«Ηπείρου» 2014−2020 με δικαίωμα ψήφου είναι:

(α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού 
και πιστοποίησης

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων επενδύσεων − 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 

1 Για τη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη 
ο Κανονισμός (ΕΕ) 240/2014 της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό 
κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρω−
παϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.
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και Τουρισμού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

2. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΠΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή τον Προϊ−
στάμενο της Μονάδας Α΄ της ιδίας υπηρεσίας.

3. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

4. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνι−
κού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ (ΕΑΣ).

5. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστο−
ποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προ−
γραμμάτων.

(β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 
και επιτελικών δομών Υπουργείων και της ΜΟΔ

6. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014−2020.

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014−2020.

8. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

9. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενι−
σχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματέας Ισότητας 
των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

11. Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ.
12. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

του ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση ως Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

13. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Περιφερειακής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής).

14. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(τομέας Παιδείας).

15. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(τομέας Πολιτισμού).

16. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού (τομέας Τουρισμού).

17. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης).

18. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

19. Εκπρόσωπος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

(γ) Εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφε−
ρειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
(ΚΕΔΕ)

20. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ−
λάδας (ΚΕΔΕ).

21. Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
(ΠΕΔ) Ηπείρου.

22. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ).

(δ) Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

23. Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

24. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 
με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).

25. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα−
τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

26. Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ−
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

27. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη−
ρίων (ΚΕΕ).

28. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι−
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

29. Εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΞΕΕ).

30. Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δος (TEE).

31. Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (ΟΕΕ).

32. Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου (ΓΕ−
ΩΤΕΕ).

33. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Πληροφορικής & Επι−
κοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

34. Εκπρόσωπος(οι) νεοφυών επιχειρήσεων.
35. Εκπρόσωπος(οι) της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων.
36. Εκπρόσωπος(οι) φορέων κοινωνικής οικονομίας.
(ε) Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχει−

ρίζονται τμήματα του προγράμματος,
37. Εκπρόσωποι Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.
III. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερεια−

κού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» 2014−2020 
συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (ΕΔΕΛ).

2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Επενδύσεων.

3. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−

σεων.
5. Εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής 

Αρχής Συντονισμού.
6. Εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) 

για προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ).

7. Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από 
τους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπεί−
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ «Ηπείρου» 
2014−2020 ορίζει εγγράφως και γνωστοποιεί στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου τον 
εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, δηλώνοντας αντί−
στοιχα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας, 
οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση στην 
επιχειρησιακή πλατφόρμα «Δίαυλος». Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αντικατάσταση 
εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπλη−
ρωματικού μέλους για συμμετοχή σε κάποια συνεδρίαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης, δύναται να ορίζεται 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή στη συγκε−
κριμένη συνεδρίαση.
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V. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκαλούνται μη μόνιμα μέλη, όπως ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες. Επίσης δύνανται να 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στελέχη των Υπουργεί−
ων, της Περιφέρειας, των Δήμων και λοιπών φορέων.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ηπείρου» 2014−2020

Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να 
παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του ΠΕΠ 
«Ηπείρου» 2014−2020, σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 
και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθώς και 
να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

ΙΙ. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:
1. Τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδι−

κούς δείκτες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/ στοιχείο σχετικό με την 
εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς 
την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων 
και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσε−
ων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών 
αναλύσεων.

2. Όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επί−
δοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολό−
γησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων 
των αξιολογήσεων.

4. Την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας.
5. Την υλοποίηση μεγάλων έργων.
6. Την υλοποίηση προγραμμάτων Ολοκληρωμένων 

Εδαφικών Επενδύσεων και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρω−
τοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

7. Την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης.
8. Τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, των ίσων ευκαιριών, την κατα−
πολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες.

9. Τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανά−
πτυξης.

10. Την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τή−
ρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετί−
ζονται με το ΠΕΠ, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί 
κατά την ημερομηνία υποβολής του ΠΕΠ.

11. Την εφαρμογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογή−
σεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας 
για τις δαπάνες/ αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες 
εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές 
των δαπανών αυτών.

12. Τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που 
αφορούν στο οικείο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα.

III. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:
1. Την εξειδίκευση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και κάθε αναθεώρηση της.
2. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων.
3. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής Ομάδων 

Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για προγράμματα ΤΑΠΤΟΚ.
4. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των στρα−

τηγικών των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων

5. Τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης.
6. Το σχέδιο αξιολόγησης για το Περιφερειακό Επιχει−

ρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του.
7. Τη στρατηγική επικοινωνίας για το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίηση 
της.

8. Κάθε πρόταση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου για 
τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πριν 
την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

IV. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ «Ηπείρου» 
2014−2020 για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει 
δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις 
του ΠΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος της, έχει δι−
καίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπι−
στευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ηπείρου» 2014−2020

Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας 
Ηπείρου σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού.

ΙΙ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τον εσωτε−
ρικό κανονισμό λειτουργίας της κατά την πρώτη συ−
νεδρίαση της.

III. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Πα−
ρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό 
της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ «Ηπείρου» 2014−2020.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 17 Μαρτίου 2015

Ο Περιφερειάρχης 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 51/2015 (5)
Συμπλήρωση της αριθ. 68/2011 (ΦΕΚ 696/τ.Β΄/2011) από−

φασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Περί 
συγχωνεύσεων όλων των υφιστάμενων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Παιδικοί Σταθμοί και 
ΚΑΠΗ) σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί−
ου για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προ−
στασίας και αλληλεγγύης και παιδείας». 

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. 21 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
σύστασης του πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. 

2. Tις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί συγ−
χώνευσης των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ. των συνενωμένων 
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Δήμων σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. και η δημοσίευση της συγ−
χώνευσης στο ΦΕΚ από τον οικείο Δήμο.

3. Την εγκύκλιο 11/οικ.4569/27−1−2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. 
περί θεμάτων συγχωνεύσεων και προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. 
και Επιχειρήσεων των Δήμων. 

4. Την αριθμ. 68/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Παγγαίου περί συγχώνευσης σε ένα Ν.Π.Δ.Δ. των 
υφιστάμενων Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η. των πρώην 
Δήμων που συνενώθηκαν στον νέο Δήμο Παγγαίου και 
ανάληψης της υλοποίησης των προγραμμάτων «ΒΟΗ−
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από τις υφιστάμενες Κοινωφελείς Επι−
χειρήσεις των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στο νέο 
Δήμο Παγγαίου και την αριθμ. 2562/16−3−2011 αντίστοιχη 
εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 696/Β΄/29−04−2011.

5. Την αριθμ. 51/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Παγγαίου με θέμα «Συμπλήρωση της αριθ. 68/2011 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Περί 
συγχωνεύσεων όλων των υφιστάμενων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου (Παιδικοί Σταθμοί και ΚΑΠΗ) 
σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για τους 
τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης και παιδείας”» και την με αριθ. 4658/24−02−2015 
αντίστοιχη εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την με αριθ. 68/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου και συγχωνεύουμε 
το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
Δήμου Ορφανού» (ΦΕΚ σύστασης 1043/Β΄/06−06−2008) 
στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Φροντίδα και 
προσχολική αγωγή Δήμου Παγγαίου» (ΦΕΚ σύστασης 
696/Β΄/29−04− ΦΕΚ), με σκοπούς που περιγράφονται στο 
αριθ. 696/Β΄/29−04−2011 ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ελευθερούπολη, 12 Μαρτίου 2015

O Πρόεδρος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 90/2015 (6)
Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβου−

λίου περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Σχινιά Μαραθώνα για το 2015.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

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

ξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − βαθμολόγιο 
− εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄/226), όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 46783/26−11−2003 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και 
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Σχινιά Μαραθώνα» (ΦΕΚ Β΄/1755/26−11−2003).

3. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση αυτής για 13 
υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχι−
νιά Μαραθώνα για το έτος 2015. (ΦΕΚ Β΄/3328/11−12−2014).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την 
αρχική απόφαση έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 68/2014 απόφασης 
του Δ.Σ. (άρθρο 7, ΦΕΚ Β΄/3328/11−12−14) περί έγκρισης 
υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του ΦΟΔΕ−
ΠΑΣΜ, με αντικατάσταση της παραγράφου Α ως εξής: Α) 
αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης του ΦΟΔΕ−
ΠΑΣΜ για το χρονικό διάστημα 01.01.2015 μέχρι 31.01.2015 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας (καθ’ υπέρβαση) και μέχρι 16 ώρες για κάθε 
υπάλληλο το μήνα είναι:

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

7 108 ώρες 
συνολικά

Πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης είναι να επιδεικνύει 
καθημερινά (εργάσιμες, αργίες κ.λπ.) με την παρουσία 
του στο πεδίο, ότι υπάρχει συστηματική φύλαξη ώστε 
να αποτρέπονται παράνομες δραστηριότητες στην πε−
ριοχή. Το εν λόγω προσωπικό εργάζεται επί 360 ημέρες 
το χρόνο και διενεργεί καθημερινά περιπολίες σε δύο 
βάρδιες. Επίσης, η πλειονότητα των παράνομων δρα−
στηριοτήτων (λαθροθηρία, λαθραλιεία, λαθροϋλοτομία 
κ.α) διενεργείται τις νυχτερινές ώρες ή τα Σαββατοκύ−
ριακα και τις Αργίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Μαραθώνας, 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΡΗΣ ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ  
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