
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κα-
τανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2019.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΑΚΜΗ» λόγω αναμόρφωσης και επέκτασης χώ-
ρων υπαρχουσών δομών.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

4 Κατανομή δύο (2) ατόμων ως Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό ειδικότητας Νομικών στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικο-
νομικών έτους 2019, σύμφωνα με τον πίνακα προ-
σληπτέων της 5Ε/2017 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

5 Έναρξη Λειτουργίας και Συγχώνευση Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

6 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της Έρευνας Υγείας, για το 
έτος αναφοράς 2019, έγκριση χρησιμοποίησης στα-
τιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών στον HUSSAIN SADAM 
του MUNIR για λαθρεμπόρια καπνικών.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD 
IMRAN του ANWAR για λαθρεμπόρια καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29898 (1)
  Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κα-

τανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευ-

νας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2019.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4429/2016 (Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 

και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 
5 παρ. 1, όπως ισχύει.

2. Το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και 
ιδίως το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

3. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την Υ2/22-09-2015 (Β’ 2076) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Την Υ8/25.9.2015 (Β’ 2109) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κων-
σταντίνο Φωτάκη».

8. Το άρθρο 47 παρ. 2β του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθ-
μίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολι-
τισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Την 195245/15.11.2018 (Β’ 5252) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας».

10. Την 146206/18.09.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 526) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων Κωνσταντίνου Φωτάκη με θέμα «Συγκρό-
τηση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

11. Την 288/03-04-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 173) υπουργική από-
φαση με θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμ-
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βουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και 
Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την 8946/28.01.2019 απόφαση του Επιστημο-
νικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της Α.Π 
7887/21.12.2018 απόφασης του Επιστημονικού Συμβου-
λίου με θέμα: Προγραμματισμός Δράσεων 2019 -τρο-
ποποίηση πρότασης προς τον Αναπληρωτή Υπουργό» 
(ΑΔΑ: 66Β446Μ77Γ-ΚΛΠ).

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Ελ-
ληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), 
γιατο έτος 2019, ως εξής:

1. Βασική Έρευνα, Μέλη ΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: 24.580.000  €
2. Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων: 5.000.000 €
3. Μεταδιδάκτορες: 12.250.000 €
4. Επιστήμη και Κοινωνία-Εμβληματικές δράσεις: 

6.000.000 €, έκτων οποίων 5.000.000 € αφορούν κοινή 
δράση του ΕΛΙΔΕΚ με το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

5. Νέα Δράση: Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδο-
μένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του «9ου κύματος» της 
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας και την ένταξή της στη 
βάση δεδομένων της εν λόγω Έρευνας προκειμένου να 
καταστούν διαθέσιμα στην ερευνητική κοινότητα για 
δευτερογενή ανάλυση: 220.000 € (ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΗΣΗΣ: ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Κ1/28321 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ» λόγω αναμόρφωσης και επέκτα-

σης χώρων υπαρχουσών δομών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/

12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 
44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του ν. 4111/ 
2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013).

4. Την 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής 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 ΝΠΔΔ».

5. Την 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18-11-2012) από-
φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ-
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτι-
κού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

6. Την 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου του 
ν. 4093/2012».

7. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

8. Την 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

10. Τις διατάξεις του ν.  4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/
3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίου Ε΄».

11. Την αριθμ. 94539/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 1788/Β΄/
24-7-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ».

12. Την αριθμ. 159737/Κ1/25-9-2018 αίτηση τροπο-
ποίησης αδείας Ι.Ι.Ε.Κ. Του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με την 
αλλαγή χρήσης χώρων (αναμόρφωση) υπάρχουσας δο-
μής στην άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ.

13. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. Του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με 
αριθμ. ΔΑ/1882/25-01-2019 απόφασή του, της με αριθμ. 
349/24-01-2019 συνεδρίασης.

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

Την τροποποίηση της αριθμ. 94539/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 
1788/Β΄/24- 7-2013) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΑΚΜΗ» που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο «ΑΚΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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Η τροποποίηση αδείας συνίσταται:
α) στην αλλαγή χρήσης χώρων (αναμόρφωση) υπάρ-

χουσας δομής στην οδό ΤΣΙΜΙΣΚΗ 14, 54624 στην Θεσ-
σαλονίκη, διαμορφώνοντας τη δυναμικότητα της σε 740 
άτομα και

β) στην επέκταση της υπάρχουσας δομής στην οδό 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 19, 54624 στην Θεσσαλονίκη, διαμορφώνο-
ντας τη δυναμικότητα της σε 132 άτομα.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, προσαρτώνται στην άδεια του I.I.E.K., 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./28/6044 (3)
    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το 
το π.δ.  88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7260/29-1-19 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009. 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Βασιλοκωνσταντακάκη Χρυσού-
λας, σε προσωρινή προσωποπαγή θέση Ιατρού, σύμφω-
να με τις διατάξεις των νόμων 2920/2001, 3599/2007, 
3627/2007, 3730/2008, 3868/2010, 4118/2013 και 4368/ 
2016 (πρακτικό της αριθμ. 23ης/15-11-2018 Συνεδρία-
σης του Πενταμελούς Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής), 
στο Υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019

  Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./29/7619 (4)
   Κατανομή δύο (2) ατόμων ως Ειδικό Επιστημο-

νικό Προσωπικό ειδικότητας Νομικών στην Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου 

Οικονομικών έτους 2019, σύμφωνα με τον πίνα-

κα προσληπτέων της 5Ε/2017 προκήρυξης του 

ΑΣΕΠ. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α΄/15-3-2010),όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ Α΄ 208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού, 

5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./48/7033/09-05-2017 εγκρι-
τική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ33/2006,όπως 
ισχύει. 

6. Το με αριθμ. 682/14-02-2019 έγγραφο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

7. Τον πίνακα προσληπτέων (ΦΕΚ 106/Γ΄/06-02-2019)
της 5Ε/2017 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π (ΦΕ.Κ. 45/ τ. ΑΣΕΠ/
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29-12-2017) «Πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επι-
στημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ... σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
ν. 2190/1994,όπως ισχύει».

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή δύο (2) ατόμων ως Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό στο γνωστικό αντικείμενο « ΝΟΜΙΚΩΝ» με 
διετή σύμβαση (η οποία δύναται μετά τη λήξη της να 
μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, σύμφωνα με τον πίνακα προσληπτέων 
(ΦΕΚ 106/Γ΄/06-02-2019) της 5Ε /2017 προκήρυξης του 
Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕ.Κ. 45/τ. ΑΣΕΠ/29-12-2017) «Πλήρωσης έντε-
κα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με 
διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ... σύμ-
φωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

 Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

Αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.1/2/2235 (5)
    Έναρξη Λειτουργίας και Συγχώνευση Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του 

ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής 
προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Της παρ.  5 του άρθρου 11 του ν.  3146/2003 
(ΦΕΚ 125/Α΄) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού 
δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), σχετι-
κά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών 
πράξεων.

δ) Της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/Α΄) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του 
άρθρου 40 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α΄).

ε) Την ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/25-11-2010 (ΦΕΚ 1867/
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υπαγωγή 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πρωτοβάθμιους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή του 
ν. 3852/2010».

2. Το αριθμ. 123/2016 π.δ. (ΦΕΚ 208/Α΄) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-

ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το 88/2018 π.δ.  (ΦΕΚ 160/Α΄/29.8.2018) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

4. Την ΔΙΔΥ/Φ.1.2/11523/23-3-2018 (ΦΕΚ 1164/Β΄) από-
φαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουρ-
γού” στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των 
Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης».

5. Την ΔΙΣΚΠΟ Φ.1/1138/27-1-2004 (ΦΕΚ 110/Β΄) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, με την οποία ορίστηκε η έναρξη 
λειτουργίας του ΚΕΠ 845του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

6. Την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/16685/5-9-2002 (ΦΕΚ 1159/Β΄) από-
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, με την οποία ορίστηκε η έναρξη λει-
τουργίας του ΚΕΠ 346 του Δήμου Κορινθίων.

7. Την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/16483/4-9-02 (ΦΕΚ 1153/Β΄) απόφα-
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουρ-
γίας του ΚΕΠ 219 του Δήμου Αχαρνών.

8. Την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/17187/12-9-02 (ΦΕΚ 1190/Β΄) απόφα-
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουρ-
γίας του ΚΕΠ 580 του Δήμου Καλαμάτας.

9. Την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/ 12235/25-6-03 (ΦΕΚ 841/Β΄) απόφα-
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουρ-
γίας του ΚΕΠ 703 του Δήμου Ζωγράφου.

10. Την ΔΟΛΚΕΠ/Φ.1/10/6289/6-3-09 (ΦΕΚ 509/Β΄) 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με την οποία 
ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 1Π του Δήμου 
Ζωγράφου.

11. Την 78/2018 (ΑΔΑ: ΩΜ7ΒΩΛ7-0Γ9) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για την 
ίδρυση και λειτουργία νέου ΚΕΠ, που θα εδρεύει στην 
περιοχή Συνοικισμός της Δημοτικής Κοινότητας Κορίν-
θου, του ανωτέρω Δήμου.

12. Την 747/26-9-2018 (ΑΔΑ: ΨΦ6ΠΩ1Ο-ΞΩΘ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - 
Χορτιάτη για την ίδρυση και λειτουργία νέου ΚΕΠ που θα 
εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου, ως παράρτη-
μα του ΚΕΠ 845 της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχω-
ρίου του ανωτέρω Δήμου.

13. Τις 121/2018 (ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΨ8-ΕΙΧ), 246/2018 (ΑΔΑ: 
6ΝΚ4ΩΨ8-Ξ1Θ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αχαρνών για την ίδρυση και λειτουργία νέου 
ΚΕΠ, που θα εδρεύει στην περιοχή Ολυμπιακό Χωρίο του 
ανωτέρω Δήμου.

14. Την 744/2018 (ΑΔΑ: ΩΠΞΥΩΕΕ-ΔΓΛ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας για την 
ίδρυση και λειτουργία νέου ΚΕΠ, που θα εδρεύει στην 
περιοχή Παραλία, του ανωτέρω Δήμου.
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15. Την αριθμ. 361/2018 (ΑΔΑ: 6Κ02ΩΡΦ-ΡΧΠ) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζωγράφου για 
τη συγχώνευση του ΚΕΠ 1Π με το ΚΕΠ 703, του ανωτέρω 
Δήμου.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 346Π του Δήμου Κορινθίων 
στην περιοχή «Συνοικισμός», με την οργανωτική μορφή 
και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 
του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) «Αναβάθμιση 
της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 8η 
Μαρτίου 2019.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 346Π θα γίνει με υπαλλήλους 
που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου Κορινθίων και όχι από υπαλλήλους του κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 346Π 
θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Κορινθίων.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 346Π θα λειτουρ-
γούν στο Δήμο Κορινθίων συνολικά επτά (7) ΚΕΠ.

Β. Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 845Π του Δήμου Πυλαίας - 
Χορτιάτη, με έδρα στη δημοτική ενότητα Φιλύρου, με 
την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περι-
γράφονται στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/
Α΄/1-5-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας 
και λοιπές διατάξεις», την 8η Μαρτίου 2019.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 845Π θα γίνει με υπαλλήλους 
που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και όχι από υπαλλήλους του 
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 845Π 
θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Πυλαίας - 
Χορτιάτη.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 845Π θα λειτουρ-
γούν στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη συνολικά τέσσερα 
(4) ΚΕΠ.

Γ. Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 219ΠΔ του Δήμου Αχαρνών, 
με έδρα στην περιοχή «Ολυμπιακό Χωριό», με την οργα-
νωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται 
στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές δια-
τάξεις», την 8η Μαρτίου 2019.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 219ΠΔ θα γίνει με υπαλλήλους 
που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου Αχαρνών και όχι από υπαλλήλους του κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 219ΠΔ 
θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Αχαρνών.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 219ΠΔ θα λει-
τουργούν στο Δήμο Αχαρνών συνολικά έξι (6) ΚΕΠ.

Δ. Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 580Π του Δήμου Καλαμάτας, 
με έδρα στην περιοχή «Παραλία», με την οργανωτική 
μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρ-
θρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) «Ανα-

βάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», 
την 8η Μαρτίου 2019.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 580Π θα γίνει με υπαλλήλους 
που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του 
Δήμου Καλαμάτας και όχι από υπαλλήλους του κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 580Π 
θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Καλαμάτας.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 580Π θα λειτουρ-
γούν στο Δήμο Καλαμάτας συνολικά έξι (6) ΚΕΠ.

Ε. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 1Π Δήμου Ζωγράφου στο 
ΚΕΠ 703 Δήμου Ζωγράφου. Ο κάθε είδους εξοπλισμός 
του ΚΕΠ 1Π περιέρχεται στο ΚΕΠ 703. Η αρμόδια οικονο-
μική υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου, μέσα σε ένα μήνα 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην 
απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από 
το ΚΕΠ 1Π στο ΚΕΠ 703.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 1Π διεκπεραιώνονται 
από το ΚΕΠ 703.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 1Π μεταφέρονται 
στο ΚΕΠ 703.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2297/Γ5-121 (6)
   Έ γκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή 

των δαπανών διενέργειας της Έρευνας Υγείας, 

για το έτος αναφοράς 2019, έγκριση χρησιμο-

ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός 

αμοιβής τους. 

 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 
άρθρου 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 
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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 Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» και

η. Του άρθρου 55 του ν. 4509, (ΦΕΚ 201/Α΄/22.12.2017) 
«Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την 
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 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 αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./299/32560/01.11.2018 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει».

4. Την αριθμ. 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 Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού 
Οικονομικών για «Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1.300 
Ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή».

5. Τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018/255 
της 19ης Φεβρουαρίου 2018 για την εφαρμογή του κα-
νονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τις στατι-
στικές που βασίζονται στην ευρωπαϊκή έρευνα για την 
υγεία βάσει ερωτηματολογίου (EHIS).

6. Την απόφαση με αριθμ. 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 αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων τριάντα δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαο-
κτώ λεπτών (232.582,18 €) - 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 διακοσίων τριάντα δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαοκτώ 
λεπτών (232.582,18 €), για το οικονομικό έτος 2019, απο-
τελεί μέρος της υπό στοιχείο (6) του σκεπτικού απόφα-
σης έγκρισης πίστωσης με αριθμ. 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 Στατι-
στικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ τη 
διενέργεια της Έρευνας Υγείας, έτους 2019.

2. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της κατάστα-
σης της υγείας του πληθυσμού της Χώρας, ανάλογα με 
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο και ηλικία), την 
εκπαίδευση, την ασχολία και το συνολικό εισόδημα των 
νοικοκυριών. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνονται βασι-
κά στοιχεία για το νοικοκυριό, αλλά και για τα μέλη του 
νοικοκυριού και ειδικότερα, στοιχεία που αφορούν στην 
κατάσταση υγείας, στη χρήση υπηρεσιών υγείας, στους 
παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας 
- θετικά ή αρνητικά -, όπως η φυσική άσκηση, η υγιεινή 
διατροφή, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ κ.λπ.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδι-
ασμό της εφαρμόζεται η πολυσταδιακή στρωματοποιη-
μένη δειγματοληψία, με πρωτογενή μονάδα έρευνας την 
επιφάνεια (ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα ή 
ένας μικρός οικισμός), δευτερογενή μονάδα το νοικοκυ-
ριό και τελική μονάδα το άτομο ηλικίας 15 ετών και άνω 
(πληθυσμός - στόχος).

Για την επιλογή των πρωτογενών μονάδων της έρευ-
νας, σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2), οι μονάδες επιφάνειας 
κατανέμονται σε 4 στρώματα, βάσει του βαθμού αστικό-
τητας των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, όπου αυτές 
ανήκουν. Οι επιφάνειες της πρώην Περιφέρειας Πρωτευ-
ούσης και του πρώην Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Θεσσαλονίκης κατανέμονται σε 47 και 11 ομοιογενή 
στρώματα, αντίστοιχα, με βάση κοινωνικά και οικονο-
μικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Δήμων, όπου 
ανήκουν οι επιφάνειες. Από τη στρωμάτωση των πρωτο-
γενών μονάδων επιφάνειας προκύπτουν 108 ομοιογενή 
ως προς τα χαρακτηριστικά της έρευνας στρώματα.

Σε κάθε ομοιογενές στρώμα (τελικό στρώμα), επιλέγε-
ται δείγμα μονάδων επιφάνειας με πιθανότητα ανάλογη 
του μεγέθους τους (αριθμός νοικοκυριών, βάσει της Απο-
γραφής Πληθυσμού 2011), από πλαίσιο δειγματοληψίας 
που καταρτίστηκε από τα στοιχεία της Απογραφής Πλη-
θυσμού έτους 2011. Το σύνολο των μονάδων επιφάνειας 
του δείγματος ανέρχεται στις 1.320.

Στις μονάδες επιφάνειας του δείγματος επιλέγεται 
δείγμα νοικοκυριών με ίσες πιθανότητες από ενημερω-
μένο κατάλογο-πλαίσιο και με την εφαρμογή της τυχαιο-
ποιημένης συστηματικής δειγματοληψίας. Τέλος, σε κάθε 
νοικοκυριό του δείγματος επιλέγεται 1 άτομο ηλικίας 15 
ετών και άνω με ίσες πιθανότητες.

Η έρευνα θα διενεργηθεί σε δείγμα περίπου 11.513 
νοικοκυριών (κλάσμα δειγματοληψίας 2,78%0).

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση της έρευνας και η συλλο-
γή των ερωτηματολογίων θα ολοκληρωθούν εντός του 
έτους 2019, ενώ οι λοιπές εργασίες όπως έλεγχος και 
κωδικογράφηση δεδομένων, εκτιμήσεις μεταβλητών, 
αποστολή στοιχείων στη Eurostat, κατάρτιση δεικτών και 
Δελτίων Τύπου, σύνταξη της τελικής έκθεσης ποιότητας 
κ.λπ., θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2020. Αναλυ-
τικότερα, περιλαμβάνονται κατ’ έτος οι εξής εργασίες:

Έτος 2019:
1. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και σύνταξη οδηγιών 

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

το πλαίσιο δειγματοληψίας της Γενικής Απογραφής Πλη-
θυσμού και Κατοικιών έτους 2011.
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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, συνέντευξη διά τηλεφώνου ή μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής).

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

στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΛ-
ΣΤΑΤ (ΟΠΣ) ή στο διαδίκτυο (web εφαρμογή).

8. Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου των στοιχείων 
των ερωτηματολογίων.

Έτος 2020:
1. Έλεγχος της εργασίας των ερευνητών
2. Έλεγχος και κωδικογράφηση των συλλεγέντων στοι-

χείων.
3. Μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων της 

έρευνας.
4. Εκτιμήσεις μεταβλητών - imputation
5. Δημιουργία αρχείων εξόδου (output files) και απο-

στολή των στοιχείων στη Eurostat.

6. Κατάρτιση δεικτών - δελτία τύπου.
7. Σύνταξη έκθεσης ποιότητας.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν:
α) Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση 

ΙΔ/ΑΧ με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας - εκτός 
γραφείου και εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάβ-
βατα και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για 
εκπαίδευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματο-
λογίων της έρευνας, για τη συλλογή των στοιχείων και 
τον έλεγχο της εργασίας των ερευνητών. Οι υπάλληλοι 
θα μετακινηθούν 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-διερ-
μηνείς - μέχρι είκοσι πέντε (25) - για τη συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

5. 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:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 
2019

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΟ
 Ή 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(1)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

Ή 
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)

Κατάρτιση 
καταλόγων - 

πλαισίων
1.320 22,61 29.845,20 29.845,20 0

Συμπλήρωση 
Ερωτηματολογίων 

Έρευνας Υγείας
11.513 17,46 201.016,98 0 201.016,98

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

ΣΥΝΟΛΑ 232.582,18 29.845,20 202.736,98

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

Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2019

  Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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(7)
   Επιβολή πολλαπλών τελών στον HUSSAIN 

SADAM του MUNIR για λαθρεμπόρια καπνικών.

  Με την 217/2018/21-11-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλο-
γίζονται σε βάρος του HUSSAIN SADAM του MUNIR, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.997,19 ΕΥΡΩ
Τ.Χ. (2%):  39,94 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 7,99 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 2.045.12 ΕΥΡΩ
Ήτοι δύο χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και δώδεκα 

λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (160 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου κ.α.α.
  Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

(8)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD 

IMRAN του ANWAR για λαθρεμπόρια καπνικών.

      Με την 151/2013/20-02-2019 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογί-
ζονται σε βάρος του MUHAMMAD IMRAN του ANWAR, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 2.598,15 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):  51.96 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 10,39 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 2.660.50 ΕΥΡΩ
Ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και πενήντα 

λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (260 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ  

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