
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 417
23 Φεβρουαρίου 2012

8023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς 
και από υπουργικές αποφάσεις και του περιεχο−
μένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολο−
γικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω διαδικτύου. ............................................................................ 1

Καθορισμός Ύψους Επιδομάτων Ασθενείας, Τοκε−
τού, Κηδείας, Λουτροθεραπείας και Ορθοδοντι−
κής Θεραπείας, που παρέχει ο Οίκος Ναύτου σε 
Ασφαλισμένους του.» .................................................................. 2

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότη−
ση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 
(ΦΕΚ 66 Α΄). ......................................................................................... 3

Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. ....... 4

Αναπροσαρμογή εισφορών των Οργανωμένων Του−
ριστικών Κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) στο Ξενο−
δοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος. ......................... 5

Παράταση των προθεσμιών για τη χορήγηση Ειδικού 
Σήματος Λειτουργίας σε υφιστάμενες επιχειρή−
σεις χιονοδρομικών κέντρων και για την εναρμό−
νιση αυτών με τις προδιαγραφές για την ίδρυση 
χιονοδρομικών κέντρων. .......................................................... 6

Τροποποίηση της απόφασης αριθμ. 1579/Γ7−
91/14.02.2011 (ΦΕΚ 513/Β΄/05.04.2011) με θέμα: 
«Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κα−
τανομή των δαπανών διενέργειας των ερευνών 
Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων, καθώς και 
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων 
και καθορισμός αμοιβής τους. ............................................ 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ. 1005 (1)
Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από 
υπουργικές αποφάσεις και του περιεχομένου των 
παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρο−
νικών μηχανισμών και συστημάτων με τη χρήση ηλε−
κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του 

π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 

(ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).
3. Το π.δ.110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄/11.11.2011) «περί Διορισμού 

Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβο−
λής των προβλεπόμενων γνωστοποιήσεων και φορολο−
γικών παραστατικών, χωρίς μετάβαση των φορολογού−
μενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των 
Δ.Ο.Υ., καθώς και τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρό−
νου των επιχειρήσεων.

5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζου−
με:

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής

1. Η υποβολή των κατωτέρω γνωστοποιήσεων, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) 
όπως ισχύει, από υπουργικές αποφάσεις καθώς και από 
θέσεις της Διοίκησης, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής 
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μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, στον διαδι−
κτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.:

1.1 Χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε εί−
δος φορολογικού στοιχείου.

1.2 Επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού 
εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή 
άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από 
το ήδη θεωρημένο έντυπο.

1.3 Ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντι−
πρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγμα−
τοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.

1.4 Αρχική εγκατάσταση – προσθήκη σημείων εγκατά−
στασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.

1.5 Χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξε−
νοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή τα 
εκμεταλλεύονται για τη μεταφορά των υπαλλήλων τους, 
προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

1.6 Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή επανάληψης αυτής 
κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρο−
μή. (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)

1.7  Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από πα−
ραδρομή. (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο)

1.8 Έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων από 
μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. 
με την οποία σημαίνονται.

1.9 Επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων 
που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών 
στοιχείων που εκδίδονται.

1.10 Ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βι−
βλίων εκτός έδρας.

1.11 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύμων 
εταιρειών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε 
εγκατάστασή τους εντός του ίδιου νομού.

1.12 Αλλαγή για πρώτη φορά της μεθόδου προσδιορι−
σμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού 
κόστους παραγωγής.

1.13 Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστημα που 
στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο 
με την έδρα.

1.14 Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήμα−
τος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο 
με αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

1.15 Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήμα−
τος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο 
χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

1.16 Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί 
διαρκούς παροχής υπηρεσίας.

1.17 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε 
άλλο τόπο χωρικής αρμοδιότητας ίδιας Δ.Ο.Υ.

1.18 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας 
αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. στην 
ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης).

1.19 Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων.
1.20 Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενημέρωσης των 

βιβλίων.
2. Η υποβολή του δελτίου αποστολής ή του δελτίου 

αποστολής – τιμολογίου, που εκδίδεται από τον πω−
λητή φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συ−
στημάτων, με την ένδειξη «για τη ΔΟΥ του αγοραστή», 
αντί της αποστολής αυτού σε φυσική μορφή, γίνεται 
με ηλεκτρονική υποβολή του περιεχομένου του εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι−
νωνίας μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.

3. Οι εκπρόθεσμες υποβολές του περιεχομένου του 
παραστατικού της προηγούμενης παραγράφου γίνονται 
υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα 
με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, 
ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους 
ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρ−
μογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. 
των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

Άρθρο 2
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., 
αμέσως μετά την υποβολή των γνωστοποιήσεων ή του 
περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολο−
γικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων, ανά 
υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων 
παραλαβής στο σύστημα TAXIS.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης 
των στοιχείων των γνωστοποιήσεων και του περιεχο−
μένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων που υπο−
βλήθηκαν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 3
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει προαιρετικά από τις 
22/12/2011 και υποχρεωτικά από τις 1/6/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

    F 
 Αριθμ. 5421.5/6/11 (2)
Καθορισμός Ύψους Επιδομάτων Ασθενείας, Τοκετού, 

Κηδείας, Λουτροθεραπείας και Ορθοδοντικής Θε−
ραπείας, που παρέχει ο Οίκος Ναύτου σε Ασφαλι−
σμένους του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις:
α) των άρθρων 11 και 19 του Π.Δ. 894/1981 «Περί της 

παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύ−
του Προστασίας» (Α΄ 226) όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με τα άρθρα 8 και 17 του Π.Δ. 296/1985 (Α΄ 109) και το 
άρθρο 7 του Π.Δ. 08/2005 (Α΄ 5),

β) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
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γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247) όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3871/2010 
(Α΄ 141),

δ) του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή−
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομι−
κής αναπτύξεως της χώρας», όπως ισχύει (Α΄ 232),

ε) του άρθρου 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του 
Υπουργείου……………..Νέας Γενιάς.» (Α΄ 147),

στ) του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (Α΄145)

ζ) του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 148),

η) του Π.Δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμμα−
τείας Επικοινωνίας……...συναφών θεμάτων.» (Α΄ 178) και

θ) της αριθμ. Υ25/06−12−2011 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόμου.» (Β΄ 2792)

2. Την αριθμ. 5024/08/13−04−2011 (θέμα 9ο) πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.).

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, προκαλεί−
ται συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 1.848.675,00 ευρώ 
περίπου, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 
Ο.Ν. έτους 2011 (Κ.Α.Ε. 0634−0674−0675−0681−0685), στον 
οποίο έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις, αποφα−
σίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των παρακάτω αναγραφομέ−
νων χρηματικών παροχών που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου 
στους ασφαλισμένους του για το έτος 2011, ως εξής:

(α) Επίδομα ασθενείας εγγάμου: 400,00 ευρώ, μηνιαίως

(β) Επίδομα ασθενείας αγάμου: 320,00 ευρώ, μηνιαίως

(γ) Επίδομα φυσιολογικού 
τοκετού: 995,00 ευρώ, εφάπαξ

(δ) Επίδομα τοκετού με χειρουρ−
γική επέμβαση (καισαρική τομή): 1.345,00 ευρώ, εφάπαξ

(ε) Έξοδα κηδείας: 690,00 ευρώ, εφάπαξ

(στ) Έξοδα κηδείας βρεφών: 345,00 ευρώ, εφάπαξ

(ζ) Επίδομα λουτροθεραπείας: 190,00 ευρώ, εφάπαξ

(η) Δαπάνη ορθοδοντικής 
θεραπείας: 355,00 ευρώ, ανά γνάθο

2. Το επίδομα των περιπτώσεων (α) και (β) κατα−
βάλλεται στους ναυτικούς που λόγω ασθενείας έχουν 
καταστεί ανίκανοι προς εργασία, της ανικανότητας 
βεβαιουμένης από ελεγκτή γιατρό του Ο.Ν. και εγκρι−
νομένης από την Υγειονομική Υπηρεσία Οίκου Ναύτου 
(Υ.Υ.Ο.Ν.).

Η δαπάνη της περιπτώσεως (η) καταβάλλεται για ορ−
θοδοντική θεραπεία που παρέχει ο Οίκος Ναύτου σε 
ανήλικους ασφαλισμένους του, μέχρι συμπληρώσεως 
του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Όλες οι χρηματικές παροχές καταβάλλονται στους 
δικαιούχους με την προσκόμιση στον Οίκο Ναύτου των 
απαιτουμένων για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1−1−2011 και μέχρις 
της τροποποιήσεως αυτής ή εκδόσεως νεοτέρας.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. Φ. 10035/6605/378 (3)
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση 

των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 

66 Α΄).
2 Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−

βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (243 Α΄).

3. Την αρ. 207/30/15.9.2011 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το 
ΑΠ Γ54/3/20.9.2011 έγγραφο.

4. Το άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (A 98) και το 
γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης – Δικαιολογητικά

Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδό−
τηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
15 του Ν. 3846/2010, χορηγείται ύστερα από αίτηση του 
ασφαλισμένου.

Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μία 
φορά μέσα στα δύο (2) τελευταία χρόνια πριν από το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους.

Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατί−
θεται στα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με τη χορήγηση των βεβαιώσεων χρόνου ασφάλι−
σης θα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος που έχει 
πραγματοποιηθεί σε κλάδους ασφάλισης κύριας σύντα−
ξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο ΕΤΕΑΜ.

Στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις υπηρεσίες 
του Ιδρύματος δεν προσδιορίζονται τυχόν πλασματικοί 
χρόνοι που κατά τα άλλα έχουν δικαίωμα να αναγνω−
ρίσουν οι ασφαλισμένοι.

Με την αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου 
ασφάλισης, υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά: 
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων 
του Δελτίου Ταυτότητος του αιτούντος ή επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου του, εφόσον ο αιτών 
είναι κάτοικος εξωτερικού ή αλλοδαπός και β) όλα τα 
ασφαλιστικά στοιχεία του καθώς και πράξεις αναγνώρι−
σης ημερών ασφάλισης από ΠΕΕ, μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η αίτηση για 
βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα υποβάλλεται στο Ίδρυ−
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μα όταν αυτό είναι τελευταίος φορέας. Θα λογίζεται δε 
ως αίτηση που υποβάλλεται και στους άλλους φορείς 
και θα τους γνωστοποιείται άμεσα η υποβολή της, ώστε 
καθένας από τους φορείς αυτούς, αφού καλέσει τον 
ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα 
δικαιολογητικά, θα εκδίδει τη σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 2
Έκδοση Βεβαίωσης – Επίδοση

Αρμόδια όργανα για την εξέταση των αιτημάτων και 
την έκδοση της βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες 
για την απονομή συντάξεων, καθώς και τα τμήματα πα−
ροχών συντάξεων των παρακάτω Τοπικών Υποκ/των:

α) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αγ. Παρασκευής
β) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αιγάλεω
γ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Γλυφάδας
δ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κορωπίου
ε) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Λαυρίου
στ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κορίνθου
ζ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σπάρτης
η) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σερρών
θ) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κατερίνης
ι) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Βέροιας
ια) Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Νάουσας
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να αποφαίνονται 

εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία 
ταυτότητος του αιτούντος, η ημερομηνία και ο τόπος έκ−
δοσης της βεβαίωσης καθώς και ο αύξων αριθμός της.

Η βεβαίωση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που ισχύουν και για την επίδοση των 
λοιπών συνταξιοδοτικών αποφάσεων του Ιδρύματος.

Άρθρο 3
Ένσταση – Αρμόδιο Όργανο

Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αμφισβητεί το βεβαιού−
μενο χρόνο ασφάλισης, μπορεί να υποβάλλει ένσταση, 
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής 
της βεβαίωσης, στην ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ της περιοχής του τόπου κατοικίας του.

Η ένσταση εξετάζεται από την ΤΔΕ του Υποκαταστή−
ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ το οποίο εξέδωσε τη βεβαίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

 F 
   Αριθμ. οικ.115213 (4)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργα−

νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 
1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 

του Ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 εκ νέου 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α’ του Ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
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 (Α΄ 98).

2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄ 
842/2004), όπως ισχύει.

3. Τη με αριθμό 3/2011 απόφαση της Ολομέλειας του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

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

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που καταρτίσθη−
κε με τη με αριθμό 2/1990 απόφαση της Ολομέλειας του 
η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 60944/9.8.1990 απόφα−
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε ακολούθως με τις 1/2001 και 2/2004 και 
2/2011 αποφάσεις της ίδιας Ολομέλειας οι οποίες εγκρί−
θηκαν με τις 82158/27.7.2001 (Β΄ 1093), 86885/19.7.2004 (Β΄ 
1154) και 79591/12.9.2011 (Β΄ 2080) αποφάσεις του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης όπως διαμορφώνεται πλέον με τη με 
αριθμό 3/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1, όπως αντικατα−

στάθηκε με την 2/2004 απόφαση της Ολομέλειας του 
Δικαστηρίου (ΦΕΚ Β΄ 1154/30−7−2004) και στη συνέχεια 
με την 2/2011 απόφαση της ίδιας Ολομέλειας (ΦΕΚ 2080 
Β΄/20−9−2011), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Δικαστήριο διαιρείται σε εννέα (9) Τμήματα, 
από τα οποία τέσσερα (4) γενικά με την ονομασία Α΄, 
Β΄, Γ΄ και Δ΄, ένα (1) ειδικό με την ονομασία Ε΄ Φο−
ρολογικό − Τελωνειακό και τέσσερα (4) ειδικά με την 
ονομασία Α΄ Ακυρωτικό, Β΄ Ακυρωτικό, Γ΄ Ακυρωτικό 
και Δ΄ Ακυρωτικό».

Β. Στο άρθρο 4, όπως αντικαταστάθηκε με την 1/2001 
απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου (ΦΕΚ 1093 
Β΄/21.8.2001) και τροποποιήθηκε με τις 2/2004 και 2/2011 
αποφάσεις της ίδιας Ολομέλειας (ΦΕΚ Β΄ 1154/30.7.2004 
και ΦΕΚ 2080 Β΄/20.9.2011), μετά την παράγραφο 1 προ−
στίθεται νέα παράγραφος 2, και οι παράγραφοι 2, 3, 4 
και 5 αναριθμούνται σε 3, 4, 5 και 6, ως εξής:

«2. Το Ε΄ Φορολογικό − Τελωνειακό Τμήμα είναι αρμό−
διο για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τους φόρους, τους δα−
σμούς, τις εισφορές, τα τέλη και τα συναφή δικαιώματα 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 
Αν ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν 
διαφορές της παρούσας παραγράφου δεν επαρκεί για 
τη χρέωση που προβλέπει ο Κανονισμός για κάθε δι−
καστή, στο Τμήμα αυτό μπορεί να προσδιορίζονται συ−
μπληρωματικά και υποθέσεις άλλων αντικειμένων που 
υπάγονται στα γενικά Τμήματα».

Η ισχύς της τροποποίησης του Κανονισμού θα αρχίσει 
από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16 
Νοεμβρίου 2011.

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Εφετείο Θεσ−
σαλονίκης: 

Μαρίτσα − Ελένη Βασιλειάδου Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Τα μέλη:
1) Μαρίτσα − Ελένη Βασιλειάδου
2) Ειρήνη Γιαννόπουλου − Πάχτα
3) Ιωάννης Πανταζάτος
4) Γεωργία − Χάϊδω Κουτόβα
5) Βασιλική Δημητροπούλου
6) Κωνσταντίνος Πετρίδης
7) Δημήτριος Κωστόπουλος
8) Απόστολος Ζήσης
9) Αθανασία Σακκά
10) Ιορδάνης Φωτιάδης
11) Ευάγγελος Κρικώνης
12) Ιωάννης Λαμπρόπουλος
13) Κωνσταντίνος Παππάς
14) Σαπφώ Στάθη
15) Χαραλαμπούλα Χηνιάδου
16) Γεώργιος Σηφάκης
17) Θέμις Κιαγιά − Αθηνοδώρου
18) Άννα − Μαρία Βενετιάδου
19) Χριστίνα Ιωσηφίδου
20) Αναστασία Λιακίδου
21) Ιωάννα Παπαστεργίου − Τζουρά
22) Αθανασία Σαμουρέλη
Ο Γραμματέας: 
Γεώργιος Βάγιος Α΄ Π.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
    F 

 Αριθμ. 17599 (5)
Αναπροσαρμογή εισφορών των Οργανωμένων Τουρι−

στικών Κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) στο Ξενοδοχει−
ακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. Γ εδάφιο XI του 

Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009) «Λειτουργική Τακτοποί−
ηση και λοιπές διατάξεις».

2. Το άρθρο 2 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.04) 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα τουρισμού».

3. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/2009).

4. Το Π.Δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α/1.3.10) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματεία Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού».

5. Το Π.Δ 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11−11−2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 121479/14−12−11 (ΦΕΚ 2820/Β/14−12−2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού και Τουρισμού «περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γεώργιο 
Νηκιτιάδη».

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010) «Πρόγραμμα 
διαύγεια»

8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενο−
δοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που περιλαμβάνεται 
στο πρακτικό της 13ης/25.10.2011 Συνεδρίασης του.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, την κατά την 13η/25.10.2011 συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
ληφθείσα απόφαση, για αναπροσαρμογή των ετήσιων 
εισφορών που θα καταβάλουν οι Οργανωμένες Τουρι−
στικές Κατασκηνώσεις (Κάμπινγκ) στο Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος από 1/1/2012 ως εξής:

Μέχρι 45 θέσεις και οικίσκους από 120 € σε 200 € 
ετησίως.

Από 46 − 70 θέσεις και οικίσκους από 240 € σε 320 € 
ετησίως.

Και πάνω από 71 θέσεις και οικίσκους από 240 € σε 
350 € ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

 F 
    Αριθμ. 17371 (6)
Παράταση των προθεσμιών για τη χορήγηση Ειδικού 

Σήματος Λειτουργίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις 
χιονοδρομικών κέντρων και για την εναρμόνιση αυ−
τών με τις προδιαγραφές για την ίδρυση χιονοδρο−
μικών κέντρων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις 

για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές 
διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄).

4. To N. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι−
στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», (Φ.Ε.Κ. 187/Α΄) 
και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.

5. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης», (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄).

6. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών», (Φ.Ε.Κ. 243/Α΄).

7. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού», 
(Φ.Ε.Κ. 35/Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 121479/14.12.2011 απόφαση Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γεώργιο Νικητιά−
δη», (Φ.Ε.Κ. 28202/Β΄).

9. Την υπ’ αριθμ. Τ/10004/1.10.2002 απόφαση Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
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τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που 
αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία Χιονοδρο−
μικών Κέντρων», (Φ.Ε.Κ. 1339/Β΄).

10. Την υπ’ αριθμ. Τ/6888/4.7.2003 απόφαση Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών για την 
ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων», (Φ.Ε.Κ. 959/Β΄).

11. Την υπ’ αριθμ. Τ/11754/6.10.2003 απόφαση Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης χορήγησης ει−
δικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρο−
μικών Κέντρων» (Φ.Ε.Κ. 1536/Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1/1624/19−1−2011 κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουργών 
Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Απλούστευ−
ση της διαδικασίας για τη χορήγηση Eιδικού Σήματος 
Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. 
Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέ−
τησης (Ε.Κ.Ε.)», (Φ.Ε.Κ. 28/Β΄).

12. Την υπ’ αριθμ. 11448/23.12.2004 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Παράταση προθεσμίας λει−
τουργίας τουριστικών αναβατήρων και της χορήγησης 
ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρο−
μικών Κέντρων», (Φ.Ε.Κ. 1954/Β΄).

13. Την υπ’ αριθμ. 610/16.01.2006 απόφαση Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Συμπλήρωση – τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. Τ/11754/6.10.2003 (Φ.Ε.Κ. 1536/Β΄) απόφασης 
Υφυπουργού Ανάπτυξης περί προϋποθέσεων έκδοσης 
χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρή−
σεις Χιονοδρομικών Κέντρων, (Φ.Ε.Κ. 95/Β΄).

14. Την υπ’ αριθμ. 10536/26.08.2010 απόφαση Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού «Παράταση της προθεσμίας 
χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχει−
ρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων και της εναρμόνισης 
αυτών με τις προδιαγραφές εγκαταστάσεων χιονοδρο−
μίας», (Φ.Ε.Κ. 1346/Β΄).

15. Το με αρ. 1644/19.12.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμ−
ματέα ΕΟΤ.

16. Την ανάγκη παράτασης των συγκεκριμένων προθε−
σμιών προκειμένου να διασφαλιστεί η νόμιμη λειτουργία 
των χιονοδρομικών κέντρων κατά την τρέχουσα χει−
μερινή περίοδο, δίνοντας παράλληλα εύλογο χρονικό 
διάστημα για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων αυτών 
με την κείμενη νομοθεσία ως προς τις προδιαγραφές 
για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:

1. Την παράταση μέχρι 31.08.2012 της προθεσμίας της πα−
ραγράφου 1 της με αρ. 10536/26.8.2010 απόφασης Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1346/Β΄) για τη συμμόρφωση 
των επιχειρήσεων χιονοδρομικών κέντρων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 της με αρ. 610/16.01.2006 
απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 95/Β΄), 
με τις διατάξεις της με αρ. 11754/6.10.2003 απόφασης υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης−χορήγησης 
ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομι−
κών κέντρων» (ΦΕΚ 1536/Β΄).

2. Την παράταση μέχρι 31.08.2012 της προθεσμίας της 
παραγράφου 2 της με αρ. 10536/26.8.2010 απόφασης 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 1346/Β΄) για 
την εναρμόνιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων χιο−
νοδρομικών κέντρων με τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμ. Τ/6888/04.07.2003 

απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προ−
διαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων» 
(Φ.Ε.Κ. 959/Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. Γ7−472 (7)
Τροποποίηση της απόφασης αριθμ. 1579/Γ7−91/14.02.2011 

(ΦΕΚ 513/Β΄/05.04.2011) με θέμα: «Έγκριση, προκήρυξη, 
ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών διε−
νέργειας των ερευνών Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνά−
μεων, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι−
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  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», 
και ιδίως το άρθρο 23 παρ. 6 όπως ισχύει,

β. του άρθρου 22 του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9.3.2010) «Ελ−
ληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,

γ. του άρθρου 9 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 
του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9−4−1996) «Πρόσβαση της 
Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και δι−
οικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, 
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι−
στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006) 
«Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις»,

δ. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1997) 
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις»,

ε. του Ν.2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 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 αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με 
την προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 
του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄),

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

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

η. του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ 213 τ.Α΄),

θ. του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009),
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ι. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δια−
τάκτες (Α΄ 194),

ια. του άρθρου 40 του Ν.849/1978.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, με αριθμό 1445/2007 της 11ης Δε−
κεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την 
παροχή βασικών πληροφοριών, σχετικά με τις ισοτιμίες 
αγοραστικής δύναμης και για τον υπολογισμό και τη 
διάχυσή τους.

3. Τη Συμφωνία (Agreement) χρηματοδότησης, με αριθμ. 
20602.2010.001−2010.328, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
Ευρώ, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και 
του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EUROSTAT) και αφορά στη διενέργεια των ερευνών Ισο−
τιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων για τα έτη 2011 και 2012.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής καλύπτεται μόνο η διενέργεια των ερευνών Ισο−
τιμιών Αγοραστικών Δυνάμεων έτους 2011.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για το οι−
κονομικό έτος 2011, πέραν εκείνης που είχε προβλεφθεί 
με την υπό τροποποίηση απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση αριθμ. 1579/
Γ7−91/14.02.2011 (ΦΕΚ 513/Β΄/05.04.2011) με θέμα: «Έγκριση, 
προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών 
διενέργειας των ερευνών Ισοτιμιών Αγοραστικών Δυνά−
μεων, καθώς και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών 
οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους», ως εξής:

Στο διατακτικό της απόφασης, οι παράγραφοι 5 και 
6 (εδάφιο 2), αντικαθίστανται ως εξής:

5. Το πλήθος των υπό συμπλήρωση ερωτηματολογί−
ων, για το έτος 2011, εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά 
περίπου στα 8886 δελτία, εκ των οποίων τα 1586 κατά 
το α΄ εξάμηνο και τα υπόλοιπα 7300 δελτία κατά το 
β΄ εξάμηνο.

6. (εδάφιο 2): Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών, κατά 
πλήρως και ορθώς συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ορί−
ζεται:

− για το α΄ εξάμηνο 2011, σε πέντε (5) Ευρώ δηλ. 5 Ευρώ 
x 1586 δελτία = 7930,00 Ευρώ. 

− για το β΄ εξάμηνο 2011, σε δέκα Ευρώ και ενενήντα 
λεπτά (10,90), δηλ. 10,90 Ευρώ x 7300 δελτία = 79.570,00 
Ευρώ.

Η συνολική δαπάνη για τη συμπλήρωση των ερωτη−
ματολογίων, από τους ιδιώτες συνεργάτες ανέρχεται 
σε 87.500,00 Ευρώ.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση αριθμ. 1579/Γ7−
91/14.02.2011, ως έχει.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από 
01.07.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  



8030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004172302120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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