
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση της Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργει-
ας Δειγματοληπτικού Ελέγχου για την πιστοποί-
ηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγω-
γικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων και 
καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 
των απαιτούμενων ειδικοτήτων των λοιπών επαγ-
γελματιών που απαιτούνται για την διενέργεια 
τελικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική 
εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ. 151/17712/Α5/2017 
(Β΄ 418) «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος 
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

3 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα με δ.τ. «ΤΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΣΑ - 
Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυ-
μία «ΤΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ».

4 Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο με δ.τ. «ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΚΔΒΜ 2» 
του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ-
ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», λόγω κα-
ταστατικών μεταβολών (αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.).

5 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και 
κατανομή των δαπανών διενέργειας των στατι-
στικών εργασιών των ερευνών Ισοτιμιών Αγο-
ραστικών Δυνάμεων (PPPs), καθώς και έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-
ρισμός αμοιβής τους, κατά το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67977 (1)
   Σύσταση της Πενταμελούς Επιτροπής Διενέργει-

ας Δειγματοληπτικού Ελέγχου για την πιστοποί-

ηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα-

γωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων 

και καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων 

και των απαιτούμενων ειδικοτήτων των λοιπών 

επαγγελματιών που απαιτούνται για την διενέρ-

γεια τελικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή ή ελε-

γκτική εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄117) και ιδίως της παρ. 12 του άρθρου 16, 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρη-
ματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).

3. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε-
ριφερειακή Σύγκλιση» (Α΄ 261).

4. Τις διατάξεις του ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών 
επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανά-
πτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

5. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγ-
χος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτι-
κού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Τις διατάξεις της 133829/23.12.2019 (Β΄ 4789) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αντικειμένων 
του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋ-
ποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, 
για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρ-
ξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδί-
ων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 
3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διενέργεια ελέγ-
χου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, 
κατ΄ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει».

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Η τυχόν προκληθείσα επιβάρυνση από 
την συγκρότηση των Επιτροπών θα υπολογιστεί στην οι-
κεία διάταξη καθορισμού των αμοιβών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτε-
λούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε 
όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης έχουν ανάλογη 
εφαρμογή και στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011, 
ν. 3299/2004 και ν. 2601/1998.

Άρθρο 2
Σύσταση Επιτροπών Διενέργειας 
Δειγματοληπτικού Ελέγχου για την πιστοποίηση 
της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων της 
παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016

1. Συστήνονται Επιτροπές Διενέργειας Δειγματοληπτι-
κού Ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών 
σχεδίων της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

2. Οι Επιτροπές, ανάλογα με το Φορέα υπαγωγής των 
επενδυτικών σχεδίων στα οποία ορίζονται να ελέγξουν, 
διακρίνονται σε:

α. Κεντρικές, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά:
i) σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (νυν Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων) και έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του οικείου Υπουργείου και ii) 
σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών (πρώην Μακεδονίας - Θράκης) και έχουν 
υποβληθεί στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής 
Πολιτικής (νυν Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων) του 
οικείου Υπουργείου.

β. Περιφερειακές, η αρμοδιότητα των οποίων αφορά 
σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
των αναπτυξιακών νόμων με αποφάσεις των Περιφερει-
αρχών και έχουν υποβληθεί στις Διευθύνσεις Αναπτυξια-
κού Προγραμματισμού των οικείων Περιφερειών. Ειδικά 
για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η αρμοδιότητα κατα-
λαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί 
και στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Δωδεκανήσου.

Άρθρο 3
Διαδικασία Σύνταξης Καταλόγου Δειγματοληπτι-
κού Ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρω-
σης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής των επενδυτικών 
νόμων της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 με-
ριμνούν για την κατ΄ έτος διοργάνωση του δειγματο-
ληπτικού ελέγχου επί ποσοστού 15% του συνόλου των 
επενδυτικών σχεδίων που ολοκληρώθηκαν κατά τις 
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016. 
Ο κατάλογος ελεγχόμενων επενδυτικών σχεδίων καταρ-
τίζεται κάθε χρόνο βάσει τυχαίου δείγματος μέσω ΠΣΚΕ.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του δειγματοληπτικού 
ελέγχου της παρούσας κατανέμεται στη βάση ετήσιου 
προγράμματος που θα συντάσσει η αρμόδια Υπηρε-
σία με κριτήρια στάθμισης του κινδύνου αστοχίας των 
ελέγχων, όπως το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου, το 
μέγεθος του φορέα της επένδυσης, η παράλληλη υλο-
ποίηση άλλων επενδυτικών σχεδίων από τον φορέα ή 
από συνδεδεμένες με τον φορέα επιχειρήσεις, τον τομέα 
της επένδυσης, τον τόπο εγκατάστασης, το είδος της 
ενίσχυσης κ.ά.

Ο κατάλογος δύναται να τροποποιείται προκειμένου 
να συμπεριληφθούν επενδυτικά σχέδια, για τα οποία 
προέκυψαν ενδείξεις για μη ολοκλήρωση του επενδυτι-
κού σχεδίου και έναρξη της παραγωγικής του διαδικασί-
ας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 4 
Συγκρότηση Επιτροπών - Ορισμός μελών

1. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με αποφάσεις των 
οργάνων που εξέδωσαν τις αποφάσεις υπαγωγής των 
επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των αναπτυξιακών 
νόμων. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο του Καταλόγου Δειγ-
ματοληπτικού Ελέγχου συγκροτείται μία Επιτροπή.

2. Κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από:
i. Δύο υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας,
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ii. Έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο-
ποίησης και Ελέγχων,

iii. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος,

iv. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω 
σοβαρού κωλύματος ή ανωτέρας βίας στο πρόσωπο μέ-
λους της Επιτροπής δεν καθίσταται δυνατή είτε: i) η διε-
νέργεια του ελέγχου, είτε ii) η ολοκλήρωση της σύνταξης 
του Πορίσματος-Έκθεσης ελέγχου, το κωλυόμενο μέλος 
αντικαθίσταται με έτερο μέλος αντίστοιχης ειδικότητας. 
Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση πραγματοποιεί-
ται με πρόταση της υπηρεσίας ή του αρμόδιου φορέα 
κατά περίπτωση και το νέο μέλος επιλαμβάνεται του 
σταδίου της διαδικασίας, για την οποία έχει οριστεί. Για 
την δεύτερη ως άνω περίπτωση αντικατάστασης, μετά 
την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται Πόρισμα-
Έκθεση Ελέγχου η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής και υποβάλλεται αμέσως στην αρμόδια 
υπηρεσία.

Άρθρο 5 
Αρμοδιότητες - Έργο της Επιτροπής Διενέργειας 
Δειγματοληπτικού Ελέγχου

1. Οι Επιτροπές διενεργούν επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) 
ή διοικητικό έλεγχο.

2. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί:
α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολο-

κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού 
αντικειμένου).

β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών 
που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση του επεν-
δυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).

γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του 
επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις των αναπτυξια-
κών νόμων καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων 
και των όρων της απόφασης προκήρυξης και υπαγωγής.

δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση 
ελέγχου, στοιχείων.

ε. Η «Έκθεση ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης πα-
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης», σύμφωνα με την 
ενσωματωμένη μεθοδολογία, τις τυποποιημένες φόρμες 
του ΠΣΚΕ και το Πρόγραμμα Ελέγχου Επενδύσεων, όπως 
ισχύει κάθε φορά, την οποία υπογράφουν ψηφιακά οι 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες της 
παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.

στ. Η «Έκθεση Διασφάλισης» όπως αυτή περιγράφεται 
στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 και στην παράγραφο 
1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 134020/23.12.2019 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 4767).

ζ. Οι σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης.
3. Για τη διενέργεια του ελέγχου επενδύσεων εφαρμό-

ζεται ο Οδηγός Ελέγχου Επενδύσεων όπως ισχύει κάθε 
φορά.

4.α. Για την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών οι 
αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να διαθέτουν όλες τις 

διοικητικές πράξεις και τα στοιχεία του φακέλου των συ-
γκεκριμένων προς έλεγχο επενδυτικών σχεδίων καθώς 
και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

β. Για τη διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών, οι φο-
ρείς των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων οφείλουν 
να παρέχουν όλα τα προβλεπόμενα, από το οικείο θεσμι-
κό πλαίσιο, δικαιολογητικά καθώς και τυχόν πρόσθετα 
στοιχεία, που κατά την κρίση των Επιτροπών σχετίζονται 
με το ενισχυόμενο επενδυτικό έργο, και συμβάλλουν στη 
διαπίστωση της πλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων 
του νόμου και των εκδοθεισών διοικητικών πράξεων.

Οι Επιτροπές τάσσουν προθεσμία προς τον επενδυτι-
κό φορέα, ώστε τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα στοιχεία 
να υποβάλλονται εντός ευλόγου χρόνου από την ολο-
κλήρωση του επιτόπιου ελέγχου ή κατά την διενέργεια 
του διοικητικού ελέγχου. Η ως άνω τασσόμενη προθε-
σμία δεν παρατείνει τις προθεσμίες ολοκλήρωσης του 
ελέγχου Σε περίπτωση που ο φορέας δεν ανταποκριθεί 
εντός της τασσόμενης προθεσμίας, το όργανο ελέγχου 
προχωρά στη σύνταξη της έκθεσης χωρίς τα πρόσθετα 
στοιχεία.

Άρθρο 6
Όροι, Διαδικασία και Προϋποθέσεις διενέργειας 
Ελέγχου

1. Οι Επιτροπές συγκροτούνται εντός μηνός από την 
ημερομηνία σύνταξης των Καταλόγων Δειγματοληπτι-
κού Ελέγχου του άρθρου 3 της παρούσης.

Η Επιτροπή διενεργεί τον Έλεγχο εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης της. 
Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μόνο στην 
περίπτωση αδυναμίας διενέργειας του ελέγχου λόγω της 
ενδεχόμενης εποχιακής λειτουργίας της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

Το Πόρισμα - Έκθεση Ελέγχου των Επιτροπών επί του 
διενεργηθέντος δειγματοληπτικού ελέγχου υπογράφεται 
χειρόγραφα ή ψηφιακά από όλα τα μέλη του Οργάνου 
και κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσω ΠΣΚΕ, 
πλην των περιπτώσεων εκθέσεων ελέγχων επενδυτικών 
σχεδίων των ν. 2601/1998 εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία 
λήξης της διενέργειας του. Κάθε μέλος του Οργάνου 
Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε 
με την απόφαση συγκρότησης, για το οποίο και είναι 
υπεύθυνο.

2. Σε περίπτωση που, βάσει του Πορίσματος, διαπι-
στωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση 
με όσα έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ, επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4399/2016 ή στις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών 
επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.

Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της παρούσας, 
διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως 
προς την πληρότητα της έκθεσης Διασφάλισης του άρ-
θρου 32 του ν. 4449/2017 του ορκωτού λογιστή ή της 
ελεγκτικής εταιρείας σχετικά με την ολοκλήρωση της 
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επένδυσης και την έναρξη παραγωγικής της λειτουργίας, 
η υπόθεση διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 
και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε) για τον περαιτέρω έλεγχο και την 
τυχόν επιβολή διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 10 του 
άρθρου 35 του ν. 4449/2017. Ειδικότερα, στην Ε.Λ.Τ.Ε. 
διαβιβάζονται τα εξής έγγραφα:

Η «έκθεση Διασφάλισης» του άρθρου 32 του 
ν. 4449/2017.

Η «έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης».

Τα υπάρχοντα στοιχεία που στοιχειοθετούν το διωκό-
μενο παράπτωμα.

Άρθρο 7 
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Επιτροπής 
Διενέργειας Δειγματοληπτικού Ελέγχου

1. Τα μέλη των Επιτροπών οφείλουν να μην αποδε-
χθούν τον ορισμό τους ως μέλη αυτών, εάν πρόκειται 
να ενεργήσουν έλεγχο:

i. είτε σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν κατά 
το παρελθόν ελέγξει άλλα επενδυτικά σχέδια, είτε σε 
επενδυτικά σχέδια στην κατάρτιση των οποίων έχουν 
με οποιονδήποτε τρόπο συμμετάσχει.

ii. σε επενδυτικό φορέα στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφά-
λαιο ή στην διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι ίδιοι ή 
σύζυγος ή ανιών ή κατιών συγγενής τους μέχρι τετάρτου 
βαθμού. Η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί κώλυμα και όταν 
γίνεται μέσω νομικού προσώπου.

iii. σε επενδυτικό φορέα, του οποίου έχουν αξιολογή-
σει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 
ή τις περί αξιολόγησης διατάξεις των προγενέστερων 
αναπτυξιακών νόμων, το υπό έλεγχο επενδυτικό σχέδιο.

2. Στα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας Δειγματολη-
πτικού Ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
1, 2 και 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει, περί 
υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 8 
Απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών 
για τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτρο-
πών

1. Η επιλογή των μελών των Επιτροπών από τον αρμό-
διο φορέα της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, 
όσον αφορά στους υπαλλήλους της υπηρεσίας, πραγ-
ματοποιείται κατά προτεραιότητα από την υπηρεσία με 
συναφείς αρμοδιότητες με το αντικείμενο των Επιτρο-
πών και λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η γνώση των 
προς επιλογή στελεχών με τα ζητήματα ελέγχου των 
επενδυτικών σχεδίων. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι 
της αρμόδιας υπηρεσίας δεν επαρκούν για τη συγκρό-
τηση των απαιτούμενων Επιτροπών, δύναται να ορίζεται 
υπάλληλος του οικείου φορέα διοίκησης.

2. Τα μέλη των Επιτροπών που ορίζονται από το Τε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε) θα πρέπει να είναι 
Πολιτικοί Μηχανικοί ή όπου απαιτείται από το είδος και 
τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από Μηχανολόγο 
Μηχανικό.

Τα μέλη των Επιτροπών που ορίζονται από το Οικο-
νομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (O.E.Ε.) θα πρέπει να είναι 
λογιστές - φοροτεχνικοί Α΄τάξης.

Τα Επιμελητήρια μεριμνούν για τον έγκαιρο ορισμό 
των εκπροσώπων στις Επιτροπές της παρούσας εντός 
δεκαπέντε (15 ημερών) από την σχετική ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας, ο οποίος συντελείται εγγράφως. Ο ορισμός 
των μελών τους, για κάθε Επιτροπή, θα γίνεται άπαξ σε 
ετήσια βάση και θα συνεπάγεται την εκ μέρους των Επι-
μελητηρίων εγγύηση για προσήκουσα διεκπεραίωση 
των αρμοδιοτήτων που πηγάζουν από την συμμετοχή 
τους στις Επιτροπές.

Άρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων. Η τυχόν προκληθείσα επιβάρυνση από 
την συγκρότηση των Επιτροπών θα υπολογιστεί στην 
οικεία διάταξη καθορισμού των αμοιβών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ.153/81618/Α5 (2)
    Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ. 151/17712/Α5/2017 

(Β΄ 418) «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος 

σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και 

Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).

2. Το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 85/2000 (Α΄ 72), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 παρ. 1 περ. Γ΄ του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι-
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Την υπ’ αρ. Φ.151/17712/Α5/2017 (Β΄ 418) «Εισαγωγή 
σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος 
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχο-
λής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28485Τεύχος B’ 2838/13.07.2020

αριθ. 85/20-05-20), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της 
Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επι-
στημών της Τέχνης δυνάμει της παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτή αναριθμήθηκε με το 
αρ. 3 παρ. 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), δεδομένου ότι η 
εν λόγω σχολή αποτελείται μόνο από το ανωτέρω Τμήμα.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρία αριθ. 1087/26-05-2020), σχετικά 
με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης (αριθ. 
Φ. 151/17712/Α5/3-2-2017, Β΄ 418) για τη διενέργεια των 
εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) κατ΄ 
εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την αριθ. Φ.1/Γ/299/77693 /Β1/22-6-2020 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 
(Α΄ 129) από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.151/17712/Α5/2017 
(Β΄ 418) υπουργική απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών 
στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται 

ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστι-
κών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σφραγίδα 
ταχυδρομείου από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου 
έτους, και είναι: α) Αίτηση συμμετοχής, β) Τίτλος σπου-
δών, γ) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου και 
δ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας ή του δι-
αβατηρίου του υποψηφίου».

Β. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατά τη χρονική πε-
ρίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων.»

Γ. Η παρ. 4 του άρθρου 3 καταργείται.
Δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, αντικα-

θίσταται ως εξής:

«Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από πενταμελή 
Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, η οποία αποτελείται 
από καθηγητές όλων των βαθμίδων ή υπηρετούντες λέ-
κτορες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών 
της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι 
στις εικαστικές τέχνες».

Ε. Η παρ. 5 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υπο-

ψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή: α) ένα 
μέχρι δύο (1-2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του 
φυσικού (μαύρο - άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που 
εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η ημέρα των εξετάσεων, 
β) ένα μέχρι δύο (1-2) έργα με χρώμα από την άσκηση 
χρώματος εκ του φυσικού - σύνθεση, που εκπόνησε ο 
υποψήφιος την 2η ημέρα των εξετάσεων».

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2020

  Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθ. Κ1/82823 (3)
    Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Ένα με δ.τ. «ΤΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΣΑ - 

Κ.Δ.Β.Μ. 1», στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυ-

μία «ΤΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

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

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παρ. Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 (Β΄ 6030) απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

4. Την υπ’ αρ. 218502/Κ1/19-12-2018 (Β΄ 6030) από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
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Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της 
παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων», όπως 
ισχύει.

6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και κα-
θορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» άρθρου 4, 
παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019), «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
άρθρου 6, παρ. 2.

8. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1/2019 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/
02-08-2019) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Την υπ’ αρ. K1/11798/28-01-2020 αίτηση του φυσι-
κού προσώπου με την επωνυμία «ΤΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ», με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά.

10. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012 όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπ΄ 
αρ. ΔΑ/4266/06-03-2020 απόφαση, της με αρ. 397/ 
05-03-2020 συνεδρίασης. 

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

Χορηγείται άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα με δ.τ. «ΤΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΣΑ - Κ.Δ.Β.Μ.1» 
με κωδικό 201082823, στο φυσικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «ΤΣΟΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ», με δομή στη διεύθυνση 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, 84700, ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ με δυναμι-
κότητα 30 άτομα ανά ώρα, χωρίς πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προ-
σαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά τη περίπτωση 
14.α, της υποπαραγράφου 03, της παρ. Θ, του άρθρου 
πρώτου, του ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της αναγ-
γελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 33) όπως ισχύει, έως την 
31η Μαΐου ανά διετία από το έτος αδειοδότησης, ή από 
το έτος της τελευταίας επικαιροποίησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Αριθμ. Κ1/82372 (4)
    Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθη-

σης Επιπέδου Δύο με δ.τ. «ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΚΔΒΜ 2» 

του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ-

ΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», 

λόγω καταστατικών μεταβολών (αλλαγή σύνθε-

σης Δ.Σ.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παρ. Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 218417/Κ1/19-12-2018 (Β΄ 6030) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

4. Την υπ’ αρ. 218502/Κ1/19-12-2018 (Β΄ 6030) από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της 
παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 18/22-02-2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως 
ισχύει.

6. Το π.δ. 81/08-07-2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και κα-
θορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», άρθρου 4, 
παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/17-07-2019 (Α΄ 123), «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθρου 6, 
παρ. 2.

8. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) απόφαση 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

9. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με δ.τ. «ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΚΔΒΜ 2» με κωδικό 11111075, που 
εκδόθηκε με την απόφαση της 95/30-12-2013 συνεδρία-
σης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νομικό 
πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», όπως ισχύει.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28487Τεύχος B’ 2838/13.07.2020

10. Την υπ’ αρ. K1/51728/06-05-2020 αίτηση τροπο-
ποίησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟ-
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

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

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο με δ.τ. «ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΚΔΒΜ 2» 
με κωδικό 11111075, λόγω καταστατικών μεταβολών 
(αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 4502/Β4-678 (5)
    Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και 

κατανομή των δαπανών διενέργειας των στατι-

στικών εργασιών των ερευνών Ισοτιμιών Αγο-

ραστικών Δυνάμεων (PPPs), καθώς και έγκριση 

χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-

ρισμός αμοιβής τους, κατά το έτος 2020.

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», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα του 
άρθρου 14, παρ. 1, περίπτωση ζ,

β. του π.δ. 73/2019 (Α΄ 114) «Οργανισμός της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,

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

δ. του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), με θέμα: «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης», παρ. Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαράγραφος Δ.9 
«Δαπάνες μετακινούμενων 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 «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (Β΄ 2390),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενι-
αίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμί-
σεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις» και

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) «Μέτρα 
θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή 
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες δι-
ατάξεις».

2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με υπ’ 
αρ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 με θέμα: «Διορισμός του 
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 95)».

3. Την υπ’ αρ. 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 υπ’ αρ. 4013/Α1-3363/12.06.2020 (Β΄  2402  
ΑΔΑ: 61196ΣΙ-2ΘΣ) κοινή απόφαση του Προέδρου της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου 
για τη δημοσιονομική πολιτική Υφυπουργού Οικονομι-
κών, για «Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1.040 Ιδιώτες Συ-
νεργάτες (ΙΣ) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπα-
ϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονι-
σμό (ΕΕ) 2015/759.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, με υπ’ αρ. 1445/2007 της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007, «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για 
την παροχή βασικών πληροφοριών, σχετικά με τις ισο-
τιμίες αγοραστικής δύναμης για τον υπολογισμό και τη 
διάχυση τους».

7. Τη συμφωνία χρηματοδότησης (Grant Agreement), 
με υπ’ αρ. 875110-2020/EL/PPP, ύψους εκατόν σαράντα 
έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτών (146.334,48 €), η οποία έχει υπο-
γραφεί μεταξύ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και της EUROSTAT και αφορά 
στη διενέργεια από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. των ερευνών Ισοτιμιών 
Αγοραστικών Δυνάμεων, για το έτος 2020.

8. Την υπ’ αρ. 508/Α2-213/15.01.2020 απόφαση και 
ΑΔΑ: Ω98Υ6ΣΙ-ΥΜΙ και α/α 41 έγκριση πίστωσης για την 
πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 
9916.00 του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού 
έτους 2020.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους δέκα χιλιάδων οκτακοσίων 
ενενήντα ευρώ (10.890,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
ΚΑΕ 9916.00 οικονομικού έτους 2020.

10. Η ανωτέρω δαπάνη ύψους δέκα χιλιάδων οκτα-
κοσίων ενενήντα ευρώ (10.890,00€) για το οικονομικό 
έτος 2020, αποτελεί μέρος της υπό στοιχείο (8) του σκε-
πτικού, απόφασης έγκρισης πίστωσης με υπ’ αρ. 508/
Α2-213/15.01.2020 και ΑΔΑ: Ω98Υ6ΣΙ-ΥΜΙ και α/α 41, του 
προϋπολογισμού της δαπάνης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

1.α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια 
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των ερευνών τιμών καταναλωτή στο πλαίσιο των Ισοτι-
μιών Αγοραστικών Δυνάμεων (PPPs), κατά το έτος 2020.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Δεικτών Λιανικών Τιμών 
της Διεύθυνσης Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους 
Ζωής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια των ανωτέρω στατιστι-
κών εργασιών, κατά το έτος 2020.

2. Σκοπός των ερευνών τιμών ειδών καταναλωτή για 
τις Ισοτιμίες Αγοραστικών Δυνάμεων (PPPs), οι οποίες 
διενεργούνται για τις ανάγκες της Ε.Ε. (EUROSTAT), βάσει 
του ανωτέρω Κανονισμού (ΕΚ), είναι η συγκέντρωση των 
απαραίτητων στοιχείων τιμών, ώστε να υπολογισθούν 
από τη EUROSTAT οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.

Στις έρευνες τιμών ειδών καταναλωτή για τις Ισοτιμί-
ες Αγοραστικών Δυνάμεων (PPPs), για το έτος 2020, οι 
οποίες διενεργούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., περιλαμβάνονται 
οι ακόλουθες εργασίες:

• Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία διενέργειας 
των ερευνών τιμών ειδών καταναλωτή,

• Διενέργεια των ανωτέρω ερευνών (συλλογή στοιχεί-
ων τιμών, με τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματο-
λογίων, έλεγχος συλλεγόμενων στοιχείων),

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

• Ποιοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 
της EUROSTAT,

• Υποβολή των στοιχείων και των σχετικών εκθέσεων 
στη EUROSTAT για τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών,

• Επικύρωση και έγκριση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών αυτών,

• Συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε συσκέψεις 
της EUROSTAT στο πλαίσιο των PPPs.

3. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση ή το κατά-
στημα.

4. Για τη διενέργεια των αναφερόμενων στατιστικών 
ερευνών θα χρησιμοποιηθούν ως στατιστικά όργανα, 
υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. αο-
ρίστου χρόνου, με μετακίνηση εντός έδρας) και ιδιώτες 
συνεργάτες, μέχρι τριάντα δύο (32), οι οποίοι μετά από 
κατάλληλη εκπαίδευση, θα απασχοληθούν για τη συλ-
λογή των απαιτούμενων στοιχείων τιμών των ερευνών 
ειδών καταναλωτή.

5. Καθορίζουμε την αμοιβή των ιδιωτών - συνεργατών 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει) που 
θα απασχοληθούν για τη συλλογή των απαιτούμενων 
στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά συμπληρωμένο ερω-
τηματολόγιο, ως εξής: Οικονομικό έτος 2020

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028381307200008*

έρευνα αμοιβή 
ερωτηματολογίου 

σε ευρώ 
(1)

πλήθος 
ερωτηματολογίων 

(2)

συνολική δαπάνη 
σε ευρώ 

(3)=(1)*(2)

Έρευνες Ισοτιμιών
Αγοραστικών Δυνάμεων 10,89 1.000 10.890,00

Σύνολο 10.890,00

6. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (10.890,00 €) για το έτος 2020 και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9916.00.

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

  Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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