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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3709/ Γ3−121 (1)
  Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας και κατανο−

μή των δαπανών της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογι−
ών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2015, έγκριση χρη−
σιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός 
αμοιβής τους για το έτος 2015. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήρι−
ξης της Ελληνικής οικονομίας» το άρθρο 323 του Νόμου 
4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματι−
κού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – 
Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις», και των άρθρων 2 και 
8 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25.01.2013) 

β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8−9−2000) «Οργανισμός 
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. 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),

δ. 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΄),

ε. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α 194), 

στ. της ΓΠ – 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
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2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1196/2014 της Επιτροπής της 
30ης Οκτωβρίου 2014 για την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

4. Τη συμφωνία χρηματοδότησης υπ’ αριθ. 
06163.2014.004−2014.482(action 1), μεταξύ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
και του Στατιστικού Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων (Eurostat), η οποία αφορά στη διενέργεια της 
Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοι−
νωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις, 
έτους 2015.

5. Τον αριθ. 497/Α2−203/13/01/2015 (ΚΑΕ 9916.00) με 
Α/Α 38 της απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικ. έτους 2015.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα χιλιάδων 
ευρώ (40.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, όπου προκύψει, για το οικονομικό έτος 2015, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Αναλυτικότερα με τον αριθ. απόφασης 38/497/Α2−203/ 
13/01/2015 (ΚΑΕ 9916.00) έχει πιστωθεί το ποσό των σα−
ράντα χιλιάδων ευρώ, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέρ−
γεια της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, 
Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχει−
ρήσεις κατά το έτος 2015.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Μεταποίη−
σης, Έρευνας και Τεχνολογίας της Δ/νσης Στατιστικών 
Δευτερογενούς Τομέα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της 
ανωτέρω έρευνας. 

2. Σκοπός της έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληρο−
φόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις 
επιχειρήσεις είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης 
από τις επιχειρήσεις. Η ανάλυση των στοιχείων που 
συλλέγονται παρέχει τη δυνατότητα κατάρτισης δει−
κτών σχετικά με τη συμβολή του τομέα της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας στην οικονομική ανάπτυξη και την 
αύξηση της παραγωγικότητας. Οι δείκτες αυτοί είναι 
απαραίτητοι για τη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας. 

Ειδικότερα τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν στη:
− χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχει−

ρήσεις
− πρόσβαση των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και
− ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη λήψη 

παραγγελιών και διενέργεια πωλήσεων on−line.
Η έρευνα θα διενεργηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα Κρά−

τη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο 
του Κοινοτικού Στατιστικού Προγράμματος, με κοινές 
μεθόδους και πρότυπα, όπως προβλέπεται στους Κανο−
νισμούς της Ε.Ε. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 
και 3 του σκεπτικού της Απόφασης αυτής.

3. Η έρευνα διενεργείται στους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας, C (Μεταποίηση), D (Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), E 

(Παροχή νερού επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απο−
βλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης), F (Κατασκευ−
ές), G (Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανο−
κίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), H (Μεταφορά και 
αποθήκευση), I (Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης), J (Ενημέρωση 
και επικοινωνία), L (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), Μ 
(Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστη−
ριότητες) και Ν (Διοικητικές και υποστηρικτικές δρα−
στηριότητες) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης NACE Rev.2, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονική συγκρισιμό−
τητα των στοιχείων και να παρέχονται στην Κοινότητα 
πλήρη, πρόσφατα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας.

4. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική με μονάδα έρευνας 
την επιχείρηση με μέση ετήσια απασχόληση 10 και πλέ−
ον άτομα και το συνολικό μέγεθος δείγματος εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει σε 5.000 περίπου επιχειρήσεις. Για το 
σχεδιασμό της έρευνας εφαρμόζεται η μονοσταδιακή 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία, με κριτήρια στρωμά−
τωσης α) την Περιφέρεια, β) Ομάδες κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας και γ) τάξεις μεγέθους επιχειρήσεων 
βάσει της μέσης ετήσιας απασχόλησής τους. 

Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα επιλεγούν από το 
Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο καταρ−
τίζεται από διοικητικές πηγές (Γενική Γραμματεία Πλη−
ροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, 
ΙΚΑ κ.ά.) και ενημερώνεται από τις διενεργούμενες στα−
τιστικές έρευνες.

5. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν 
κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και 
Περιφέρειας και θα διαβιβαστούν στο Στατιστικό Γρα−
φείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT), σύμφωνα 
με την πινακοποίηση και τις προθεσμίες που προβλέ−
πονται από Κανονισμούς των παραγράφων 2 και 3 του 
σκεπτικού της εν λόγω απόφασης.

6. Η διενέργεια της έρευνας και η επεξεργασία των 
στοιχείων της θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
του έτους 2015.

Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας.
• Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων. 
• Ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού (software) 

για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων που 
θα συλλεχθούν.

• Κατάρτιση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της 
έρευνας και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

• Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών−συνεργατών, 
για την ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της 
έρευνας. 

• Αποστολή – συλλογή ερωτηματολογίων. 
• Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων. 
• Εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ και μηχανογρα−

φικοί έλεγχοι.
• Πινακοποίηση των αποτελεσμάτων.
• Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμά−

των της έρευνας και αποστολή των στοιχείων στη 
Eurostat.

7. Για την οργάνωση, σχεδιασμό, προπαρασκευαστι−
κές εργασίες και διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα 
απασχοληθούν:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6011

• υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., 
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

• 70 μέχρι 250 ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα 
χρησιμοποιηθούν, εκτός των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων.

8. Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με από−
φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

9. Η αμοιβή των ιδιωτών − συνεργατών, (συμπεριλαμ−
βανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ), καθορίζεται 
ως εξής:

Συνολική δαπάνη: 4.000 ερωτηματολόγια × 10,00 ευρώ 
= 40.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    Αριθμ. 751/15 (2)
Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 «Τροποποίηση 

και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 
Σχεδίου Αριθμοδότησης», ως ισχύει.

  H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι−

κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012), ιδίως το άρθρο 12, 
στοιχεία κα και μγ και άρθρα 22 και 26 αυτού, όπως 
ισχύει τροποποιηθείς με το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση 
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατη−
γικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 90/Α/18−4−2013) και το Νόμο 4313/2014 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/17−12−2014), ιδίως 
το άρθρο 67 αυτού,

β. το Νόμο 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστή−
ματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
236/ Α/20−10−1998), ιδίως το άρθρο 5 αυτού, 

γ. την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. Οικ. 26073/937/26−5−2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της 
Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρο−
νικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/Β/9−6−2010) και με την υπ’ 
αριθ. Οικ. 20509/541 «Τροποποίηση της Υπουργικής Από−
φασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/ 924/ 3−5−2007 Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών», ως ισχύει (ΦΕΚ 1284/Β/ 16−6−2011),

δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013 «Τροπο−
ποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης 
και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνι−
κού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/Β/31−1−2013), ως 
ισχύει τροποποιηθείσα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.: 685/ 016/12−3−2013 (ΦΕΚ 734/Β/29−3−2013), 698/24/ 
25−7−2013 (ΦΕΚ 2233/Β/10−9−2013) και 737/11/23−10−2014 
(ΦΕΚ 3061/Β/13−11−2014),

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11−7−2013 «Τροπο−
ποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονι−
σμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» 
(ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει,

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14−2−2006 «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 
314/ Β/16.03.2006),

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 746/10/22−1−2015 «Δι−
εξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την 
τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 677/03/2013 
(ΦΕΚ 170/Β/31−1−2013), ως ισχύει»,

η. τα σχόλια των ενδιαφερόμενων φορέων στη δη−
μόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε κατά το χρονικό 
διάστημα από τις 28/01/2015 έως τις 13/02/2015 και πιο 
συγκεκριμένα τα εξής: 

Φορέας Αριθμός πρωτοκόλλου

Cosmote 6081/13−2−2015

OTE 6160/13−2−2015

WIND 6158/13−2−2015

θ. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού., αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης της

ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013 (ΦΕΚ 170/Β/31−1−2013)

Την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 677/ 
03/ 2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονι−
σμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών 
Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

1. Ο πίνακας της παραγράφου 4, του άρθρου 9 τρο−
ποποιείται στο τμήμα που αφορά στην αριθμοσειρά 
198 ως εξής: 

Κατηγορίες αριθμών Εφάπαξ τέλη 
εκχώρησης ανά 

αριθμό (σε Ευρώ)

Τέλη χρήσης ανά 
αριθμό (σε Ευρώ) 
για κάθε ημερο−

λογιακό έτος

Σύντομοι κωδικοί 
της σειράς 198ΥΧ, 
όπου Υ=8−9 και Χ=0−9, 
για την οικονομική 
ενίσχυση Φορέων 
Ιδιωτικού Τομέα Μη 
Κερδοσκοπικού Χα−
ρακτήρα που παρέ−
χουν υπηρεσίες κοι−
νωνικής φροντίδας 

300 250

Σύντομοι κωδικοί της 
σειράς 198ΥΧ, όπου 
Υ=0−5 και Χ=0−9, για 
υπηρεσίες πολυμεσι−
κής πληροφόρησης 
από Φορείς Ιδιωτικού 
Τομέα Μη Κερδο−
σκοπικού Χαρακτήρα 
που παρέχουν υπη−
ρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας 

300 1000
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2. Στο τέλος της παραγράφου 4, του άρθρου 9 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δεν καταβάλλονται τέλη εκχώρησης και χρήσης 
αριθμοδοτικών πόρων για αριθμούς, οι οποίοι εκχω−
ρούνται πρωτογενώς σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με σχετική από−
φαση του εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ως 
φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και 
ελεγκτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 67 του Νόμου 4313/2014. Επιπλέον, δεν κα−
ταβάλλονται τέλη εκχώρησης και χρήσης για σύντομους 
κωδικούς, οι οποίοι εκχωρούνται πρωτογενώς από την 
ΕΕΤΤ σε παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου 
να εκχωρηθούν δευτερογενώς στους ως άνω φορείς. 
Οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν με την 
αίτηση εκχώρησης του αριθμού στην ΕΕΤΤ ή, σε περί−
πτωση που ο αριθμός εκχωρείται δευτερογενώς, στον 
αντίστοιχο πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά με 
τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Νόμου 4313/2014.»

3. Στην παράγραφο 5, του Τμήματος Ε, του άρθρου 
10 προστίθεται εδάφιο θ, ως εξής:

«5.  θ. Οι σύντομοι κωδικοί της σειράς 14 εκχωρούνται 
πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ ή δευτερογενώς από πα−
ρόχους, σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς 
Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής 
πληροφόρησης. Εξαιρούνται οι πάροχοι, οι οποίοι είναι 
φορείς εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων 
Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 
παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, καθώς 
και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία 
έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του κάθε φορά 
αρμόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς μηχανισμούς 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νό−
μου 4313/2014.»

4. Τα εδάφια δ και ε της παραγράφου 9, του Τμήματος 
Ε, του άρθρου 10 τροποποιούνται, ως εξής:

«9. δ. (i) Η παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρη−
σης μέσω σύντομων κωδικών που δεν απευθύνονται σε 
ενήλικες, γίνεται αποκλειστικά μέσω της σειράς 198ΥΧ, 
όπου Υ=0−5 και Χ=0−9. από φορείς, οι οποίοι είναι εγγε−
γραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρε−
σίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων 
και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία 
έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του εκάστο−
τε καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ως φορείς παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς 
μηχανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ−
θρου 67 του Νόμου 4313/2014. Οι υπηρεσίες μπορεί να 
παρέχονται μέσω φωνής ή/ και σύντομων μηνυμάτων/ 
πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS). Οι εν λόγω σύντο−
μοι κωδικοί εκχωρούνται πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ 
και δευτερογενώς από παρόχους, μόνο σε παρόχους 
που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής άδειας για την 
παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης. 

(ii) Οι σύντομοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, όπου Υ=8−9 
και Χ=0−9 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί 
για την οικονομική ενίσχυση φορέων, οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού 
Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, συμπεριλαμβα−
νομένων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα 
οποία έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του 
κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς 
μηχανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ−
θρου 67 του Νόμου 4313/2014. Οι υπηρεσίες μπορεί να 
παρέχονται μέσω φωνής ή/ και σύντομων μηνυμάτων/ 
πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS). Για τη δευτερο−
γενή εκχώρηση στους ως άνω φορείς, δεν απαιτείται 
αυτοί να λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. Οι 
ως άνω φορείς ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες για 
το ύψος της χρέωσης της κλήσης ή/ και της αποστολής 
μηνύματος στους σύντομους κωδικούς της σειράς 198.

ε. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 190−196 και 54 εκ−
χωρούνται πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ ή δευτερογενώς 
από τους παρόχους, σε παρόχους που λειτουργούν υπό 
καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών 
πολυμεσικής πληροφόρησης. Εξαιρούνται, οι πάροχοι, οι 
οποίοι είναι φορείς εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο 
Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα 
οποία έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του 
κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς 
μηχανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
67 του Νόμου 4313/2014.»

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι φορείς εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέ−
ων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 
παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, συμπεριλαμ−
βανομένων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, 
τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του 
κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς 
μηχανισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ−
θρου 67 του Νόμου 4313/2014 και παρέχουν υπηρεσίες 
πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω σύντομων κωδικών 
των σειρών 14, 54 και 19, θα πρέπει να μεταφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στη σειρά 198ΥΧ, όπου Υ=0−5 και Χ=0−9 
το αργότερο έως τις 31/3/2016. 

2. Οι ως άνω φορείς, στους οποίους έχουν ήδη εκ−
χωρηθεί σύντομοι κωδικοί στη σειρά 198, θα πρέπει 
είτε να παρέχουν μέσω αυτών υπηρεσίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας, είτε να μεταφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε άλλο σύντομο κωδικό άλλης 
υποομάδας της αριθμοσειράς 198, το αργότερο έως 
τις 31/3/2016. 
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί αρχίζει με 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2015

Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ

 F
   Αριθμ. 19441/10461 (3)
 Έγκριση της υπ’ αρ. 228/2014 απόφασης του Διοικητι−

κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά, περί σύ−
στασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε−
ολαίας Δήμου Πειραιά.  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225, 109 παρ. 4, 5 και 7 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/ 14−11−2002) 
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις 
και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

στ) του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/ 
28−09−1998) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων 
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις».

ζ) του άρθρου 56 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17−09−2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις.»

η) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών».

θ) την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

1. Την υπ’ αρ. 213/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου , η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 76/2013 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ορ−
γανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 
Πειραιά περί μεταφοράς του προγράμματος επιχορή−
γησης για απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και 
του προσωπικού που απασχολείται σε αυτό από την 
Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά στο ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου 
Πειραιά. 

2. Την υπ’ αρ. 228/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας Δήμου Πειραιά, περί σύστασης μίας (1) 

προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά, 
για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό−
νου με πρόγραμμα ΝΘΕ (3+1) του οποίου η σύμβαση 
έχει λήξει. 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2Δ/225/8993/19−05−2014 
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30277/29−12−2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 228/2014 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά, περί σύστασης 
μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά, ως 
εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΑΦΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΟΣ 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
10.945,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προ−
ϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη−
τισμού και Νεολαίας Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 
2015 σε βάρος των Κ.Α. 15.6021 και 15.6052, ανάλογη δε 
δαπάνη ύψους 13.132,88 € περίπου, θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών. 

Η απόφαση αυτη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
 F

   Αριθμ. 2308/24111 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4371/25689/15.3.2011 απόφα−

σης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Συγκρότηση 
Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομ−
βικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) , όπως τροποποιήθηκε 
με την 1106/10880/21 − 2 – 2012 Απόφαση (ΦΕΚ 608/
τ.Β/5−3−2012) και την 5762/56993/09−4−2013 απόφαση 
(ΦΕΚ 1086/τ.Β/30−4−2013). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 

3882/ 2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών 
− Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 
«Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελ−
λάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις) (ΦΕΚ 141 Α΄).
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2. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄).

3. Την με αριθμό 53136/3.12.2010 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός χρονικών προθεσμι−
ών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) 
στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 3882/ 2010 (ΦΕΚ 166 Α΄) περί Εθνικής Υποδομής Γε−
ωχωρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ 1917 Β΄).

4. Tην αριθμ. 4371/25689/15.3.2011 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Θεσσαλίας − Στε−
ρεάς Ελλάδας, περί Συγκρότησης Διαρκούς Συντονι−
στικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής 
(ΚΟ.Σ.Ε.) (ΦΕΚ 1129/τ.Β/3−6−2011)», όπως τροποποιήθηκε 
με την 1106/10880/21 − 2 – 2012 Απόφαση (ΦΕΚ 608/τ.Β/ 
5−3−2012) και την 5762/56993/09−4−2013 Απόφαση (ΦΕΚ 
1086/τ.Β/30−4−2013).

5. Την υπ’ αριθμ. 19 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Αναπτυ−
ξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης αναφορικά με «γνωστοποίηση της 
με αριθμό 53136/3.12.2010 ΚΥΑ για τον καθορισμό των 
χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημεί−
ων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και 
τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας − Ενημέρωση 
για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των 
ΚΟΣΕ».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 2960/18520/24.2.2011 έγγραφό 
μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ορισμό μελών 
στην Επιτροπή.

7. Το 285/20358/05 Φεβρουαρίου 2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Δασών Ν. Εύβοιας.

8. Το ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, 
αποφασίζουμε:

Η παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 4371/25689/15.3.2011 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθη−
κε με την 1106/10880/21 − 2 – 2012 απόφαση και την 
5762/56993/09−4−2013 Απόφαση (ΦΕΚ 1086/τ.Β/30−4−
2013), τροποποιείται, ως προς το σημείο 7 αυτής, ως 
εξής:

 «7. Ηρακλίτσα Σταματούκου του Ζήση, υπάλληλο 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με Δ΄βαθμό της 
Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας, ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια την Αντιγόνη Καραδόντα του Κων/νου, 
υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπο−
νίας, Δασοπόνο, με Δ΄ βαθμό της Διεύθυνσης Δασών 
Ν. Ευβοίας».

Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η υπ’ αριθμ. 4371/ 25689/ 
15−3−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 1129/τ.Β΄/3−6−2011), όπως τροποποιήθηκε με την 
1106/ 10880/ 21−2−2012 απόφαση (ΦΕΚ 608/τ.Β/5−3−2012) 
και την 5762/56993/09−4−2013 Απόφαση (ΦΕΚ 1086/τ.Β/ 
30−4−2013).

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 13 Μαρτίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ 
F

     Αριθμ. 2746 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 12948/19−9−2014 απόφασης περί 

ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Ση−
τείας (ΦΕΚ 2656/τ.Β΄/8−10−2014).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/ 
1995 (ΦΕΚ 113Α).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
Ν. 2399/1996.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την με αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄1984/ 
22−12−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την με αριθμ. 4/6−2−2015 (ΦΕΚ Α΄24) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 
56 του Ν. 4257/2014.

6. Την αριθμ. 12948/19−9−2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 2656/ τ.Β΄/8−10−2014).

7. Το αριθμ. πρωτ. 791/2−3−2015 έγγραφο του Δήμου 
Σητείας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ' αριθμ. 215/ 2−3−2015 
απόφαση του Δημάρχου με την οποία προτείνεται η 
τροποποίηση της 12948/19−9−2014 απόφασης μας και η 
αντικατάσταση της Αρχοντίας Σπανουδάκη του Αλέξαν−
δρου, Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Σητείας, από 
τον υπάλληλο του Δήμου Αντώνιο Συκιανάκη του Ιωάν−
νη, καθώς η πρώτη απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες.

8. Την υπ' αριθμ. 777/2−3−2015 βεβαίωση της Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας περί 
πρόβλεψης της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό 
οικον. Έτους 2015, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 12948/19−9−2014 απόφαση 
μας (ΦΕΚ 2656/ τ. Β΄/8−10−2014) περί ανάθεσης ληξι−
αρχικών καθηκόντων στον Δήμο Σητείας ως προς την 
παράγραφο (α) αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:

α) στη Δημοτική Ενότητα Σητείας στον Αντώνιο Συκια−
νάκη του Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου Σητείας, κατηγο−
ρίας και κλάδου TE Διοικητικού Λογιστικού, με Β΄ Βαθμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12948/19−9−2014 απόφα−
ση μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον 
Δήμο Σητείας (αριθμ. ΦΕΚ 2656/ τ.Β΄/8−10−2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 13 Μαρτίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 2738 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. 13494/26−9−2014 απόφασης περί 

ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Κισ−
σάμου (ΦΕΚ 2691/ τ. Β΄/9−10−2014).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/ 
1995 (ΦΕΚ 113Α).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του 
Ν. 2399/1996.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την με αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄1984/ 
22−12−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την με αριθμ. 4/6−2−2015 (ΦΕΚ Α΄24) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 
56 του Ν. 4257/2014.

6. Την αριθμ. 13494/26−9−2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ 2691/ τ.Β΄/9−10−2014).

7. Το αριθμ. πρωτ. 2182/2−3−2015 έγγραφο του Δημάρ−
χου Κισσάμου, με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση 
της 13494/26−9−2014 απόφασης μας και η αντικατά−
σταση του Αλέξανδρου Φουντουλάκη του Διονυσίου, 
Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Μυθήμνης, από την 
υπάλληλο του Δήμου Αικατερίνη Ντουλάκη του Μι−
χαήλ, καθώς ο πρώτος παραιτήθηκε προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθεί.

8. Την υπ' αριθμ. 1060/2−2−2015 βεβαίωση της Διεύθυν−
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου περί 
πρόβλεψης της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό 
οικον. Έτους 2015, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 13494/26−9−2014 απόφαση 
μας (ΦΕΚ 2691/ τ. Β΄/9−10−14) περί ανάθεσης ληξιαρχικών 
καθηκόντων στον Δήμο Κισσάμου ως προς την παρά−
γραφο (β) αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:

β) στη Δημοτική Ενότητα Μυθήμνης στη μόνιμο υπάλ−
ληλο Αικατερίνη Ντουλάκη του Μιχαήλ, κατηγορίας και 
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με Ε΄ βαθμό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13494/26−9−2014 απόφα−
ση μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον 
Δήμο Κισσάμου (αριθμ. ΦΕΚ 2691/ τ. Β'/9−10−2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 13 Μαρτίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

    Αριθμ. 3084 (7)
Τροποποίηση της με αριθμ. 5338/14−04−2014 απόφασής 

περί Συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπα−
νών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του 
Ν.3870/2010 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κρήτης (Ηράκλειο).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/ 7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 136/2010 (Φ.Ε.Κ. 229/τ.Α΄/ 
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/ 9−8−2010) 
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και 
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 
93/τ.Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Την Πράξη 4/6−2−2015 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/06−02−2015).

6. Το αρ. 9838/18−03−2014 (σε ορθή επανάληψη) έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στη 
συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογι−
κών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές 
εκλογές του Μαΐου 2014.

7. Την αρ. 5338/14−04−2014 (Φ.Ε.Κ. 1131/τ.Β΄/5−5−2014) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης περί συγκρότησης της Επιτροπής 
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρ−
θρου 12 του Ν.3870/2010 στην έδρα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης (Ηράκλειο).

8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 7539/16.5.2014 απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με την 13504/24−09−2014 όμοια του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
περί απόσπασης υπαλλήλων για τη γραμματειακή υπο−
στήριξη της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλο−
γικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 
στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(Ηράκλειο).

9. Το με αριθμ. πρωτ. 3223/19−12−2014 έγγραφο του 
Δικαστικού Γραφείου Ηρακλείου με το οποίο γνωστο−
ποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η μετάθεση της Γεωργίας 
Παπαδάκη.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 34523/10−03−2015 έγγραφο του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με το οποίο ορίστηκε 
η Γεωργία Σπεντζούρη ως τακτικό μέλος της Επιτροπής 
του άρθρου 12 του Ν.3870/2010, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. 5338/14−04−2014 (ΦΕΚ: 
1131/ τ.Β΄/5−5−2014) απόφασή μας περί Συγκρότησης 
της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Πα−
ραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 στην έδρα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Ηράκλειο), ως 
ακολούθως:
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• Αντικαθιστούμε τη Γεωργία Παπαδάκη του Βασι−
λείου (ΑΔΤ: Σ 622073) και στη θέση αυτής ορίζουμε τη 
Γεωργία Σπεντζούρη του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ 043171), 
Δικαστική Πληρεξουσία του Ν.Σ.Κ., η οποία υπηρετεί 
στο Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου, ως τακτικό μέλος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 5338/14−04−2014 (ΦΕΚ: 
1131/τ.Β΄/5−5−2014) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 12 Μαρτίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004960104150008*


		2015-04-03T11:50:15+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




