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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών και
νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία και
ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ)
αυτοκινήτων.

2

Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΙΝ.Ε.Σ.Α.μεΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2» του φορέα «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ &
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Α.Μ.Κ.Ε.».

3

Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των
δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας
Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις, έτους 2020, έγκριση χρησιμοποίησης
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής
τους, για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 101701
(1)
Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών
και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ) αυτοκινήτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4784/2021(Α΄ 40).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
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5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την υπό στοιχεία ΔΝΣ α΄/οικ. 59172/7775/ΦΝ
459/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
8. Την υπό στοιχεία Α οικ 22660/2153/27.5.2010 και
Δικτύων απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κατηγοριών νομικών
προσώπων στα οποία μπορεί να δίδεται το δικαίωμα
ταξινόμησης και κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής
Χρήσης (ΛΙΧ) αυτοκινήτων» (Β΄ 844).
9. Την υπ’ αρ. οικ 8250/826/8.3.2011 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κατηγοριών νομικών προσώπων στα οποία μπορεί
να δίδεται το δικαίωμα ταξινόμησης και κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (ΛΙΧ) αυτοκινήτων» (Β΄ 453).
10. Την υπό στοιχεία Οικ. Α- 16349/1676/24.5.2013
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός
κατηγοριών δικαιούχων νομικών προσώπων για ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείων Ιδιωτικής
Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων» (Β΄ 1329).
11. Την υπό στοιχεία οικ. Α-76222/5119/11.1.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών και νομικών
προσώπων για ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων» (Β΄ 243).
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται θέματα θέσης
σε δημόσια κυκλοφορία και ταξινόμησης Λεωφορείων
Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων για τη μεταφορά
προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο
από αυτά έργο ή για την εξυπηρέτηση μεταφοράς του
προσωπικού, προς και από τις εγκαταστάσεις αυτών. Ειδικότερα, καθορίζονται:
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α. οι κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων στα
οποία δίδεται το δικαίωμα θέσης σε δημόσια κυκλοφορία και ταξινόμησης Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτων,
β. οι όροι και οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Λ.Ι.Χ.
αυτοκινήτων,
γ. η διαδικασία χορήγησης των στοιχείων (άδεια και
πινακίδες) κυκλοφορίας στα δικαιούμενα πρόσωπα.
Άρθρο 2
Κατηγορίες δικαιούχων για θέση
σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λ.Ι.Χ αυτοκινήτου
1. Επιτρέπεται η θέση σε δημόσια κυκλοφορία και η
έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων, τα οποία
προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών μεταφοράς
προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο
έργο των:
α. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Συνδέσμων των ΟΤΑ καθώς και
Ν.Π.Δ.Δ., ιδρυμάτων, νομικών προσώπων και συλλόγων
που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και
την αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.
β. Ν.Π.Ι.Δ., σωματείων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών,
οργανώσεων και συλλόγων, που κύριο έργο και σκοπό
έχουν (i) την φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ανηλίκων που έχουν κακοποιηθεί, χρήζουν κοινωνικής προστασίας ή πάσχουν από ασθένειες απειλητικές
για την ζωή τους, και (ii) την προώθηση της ναυτικής
παιδείας και παράδοσης καθώς και του ναυτικού επαγγέλματος.
γ. Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που
συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
δ. Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Α.Ε.), που
συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, ή Τμημάτων Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε
πρωταθλήματα της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.
ε. Πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας - ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2646/1998
(Α΄ 236).
στ. νομικών προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών νομικών προσώπων του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), των
νομικών προσώπων του άρθρου 10 του ν. 3647/2008
(Α΄ 37), των υπηρεσιών του ν. 1920/1991 και των Οργανισμών Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ
Ρόδου.
ζ. Εθελοντικών Οργανώσεων που εντάσσονται, κατά
τα οριζόμενα της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 3013/2002 (Α΄ 102), στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων του ιδίου άρθρου.
η. Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) των άρθρων 1 και 2 του
ν. 4756/2020 (Α΄ 235).
θ. Επαγγελματικών εργαστηρίων της παρ. 2 του
άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68), που έχουν ως εί-
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δος δραστηριότητας τον πρωτογενή τομέα ή/και την
μεταποίηση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία,
τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.) και εδρεύουν σε νησί
με μόνιμο πληθυσμό μέχρι διακόσιους ογδόντα (280)
κατοίκους.
2. Επιτρέπεται η θέση σε δημόσια κυκλοφορία και η
έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων, τα οποία
προορίζονται για την μεταφορά του προσωπικού, σύμφωνα με το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, προς
και από τις εγκαταστάσεις των:
α. Επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και των επαγγελματικών εργαστηρίων μεταποίησης της παρ. 2 του
άρθρου 17 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) (π.χ. κτηνοτροφικές
μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.).
β. Επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από
διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους.
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις
κυκλοφορίας των οχημάτων
1. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. οχήματα από τα
δικαιούμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αναγκών που αφορούν στη μεταφορά προσώπων που έχουν
άμεση σχέση με το επιτελούμενο από αυτά έργο, χωρίς
την καταβολή κομίστρου.
2. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητα από
τα δικαιούμενα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2,
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά του
προσωπικού τους προς και από τις οικείες εγκαταστάσεις και κατά τις ώρες προσέλευσης / αποχώρησης του
προσωπικού, σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα της
περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, χωρίς την καταβολή
κομίστρου.
3. Ο οδηγός του Λ.Ι.Χ. οχήματος πρέπει να διαθέτει
τα εκ της κείμενης νομοθεσίας οριζόμενα προσόντα,
επιμόρφωση και κατάρτιση.
4. Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και
κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος) που χορηγούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 ανακαλούνται
από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που τα χορήγησε στην
περίπτωση:
α. Διάλυσης του φορέα στο όνομα του οποίου έχει
εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή παύσης
της υπαγωγής του στα δικαιούμενα πρόσωπα, κατά τα
προβλεπόμενα του άρθρου 2.
β. Παύσης της ανάγκης χρήσης του Λ.Ι.Χ. οχήματος.
γ. Διαπίστωσης της χρήσης του οχήματος για σκοπό
διάφορο από εκείνο για τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία.
5. Αν σε περίπτωση ανάκλησης ο δικαιούχος δεν επιστρέψει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες),
η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με
πράξη της τα ανακαλεί αυτοδίκαια, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και παραγγέλλοντας
ταυτόχρονα την αφαίρεση αυτών.
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Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας
1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος των δικαιούμενων προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, όπως αυτός
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον φορέα για την υποβολή αιτήσεων,
σύμφωνα με το καταστατικό και τις εταιρικές αποφάσεις
του φορέα, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας,
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Απόφαση ή πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό, στην οποία
αναφέρονται:
i. οι λόγοι που καθιστούν σκόπιμη και αναγκαία την
θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. οχήματος και
ii. τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως κυβισμός,
μικτό βάρος κ.λπ. του υπό ταξινόμηση οχήματος.
β. Ισχύον καταστατικό, εφόσον από την νομική μορφή
του προσώπου προβλέπεται η ύπαρξη καταστατικού,
συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι
δεν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εκ του καταστατικού νόμιμη εκπροσώπηση.
γ. ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία χορηγείται Πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22.3.2012 (Β΄ 1163) κοινή υπουργική
απόφαση για τα πρόσωπα της περ. ε΄ της παρ. 1.
δ. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων
Πολιτικής Προστασίας του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας του ν. 4622/2020 (Α΄ 27) για
τα πρόσωπα της περ. ζ΄ της παρ. 1.
ε. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, για τα πρόσωπα της
περ. η΄ της παρ. 1.
στ. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση εγκατάστασης, στην περίπτωση απαλλαγής από την
υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης, που να έχει εκδοθεί
από την αρμόδια υπηρεσία της Οικείας Περιφέρειας, για
τα πρόσωπα της περ. θ΄ της παρ. 1.
ζ. Εφόσον το πρόσωπο που ζητά τη θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου ανήκει στους φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) υποβάλλεται και εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος των δικαιούμενων προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 1, όπως αυτός προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
φορέα για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με το καταστατικό και τις εταιρικές αποφάσεις του φορέα, υποβάλλει αίτηση, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της οικείας Περιφέρειας όπου έχουν την έδρα ή το υποκατάστημα τα δικαιούμενα πρόσωπα, συνοδευόμενη
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
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α. Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού του φορέα στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην
περίπτωση μη υποχρέωσης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.,
υποβάλλεται το ισχύον καταστατικό του φορέα, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν
έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις.
β. Απόφαση ή πράξη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό, στην οποία
αναφέρονται:
i. οι λόγοι που καθιστούν σκόπιμη και αναγκαία την
θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. οχήματος,
ii. τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως κυβισμός,
μικτό βάρος κ.λπ. του υπό ταξινόμηση οχήματος.
γ. Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού (Έντυπο Ε4) στον οποίο
εμφαίνονται όλοι οι ενεργοί απασχολούμενοι μισθωτοί του φορέα ανά έδρα ή υποκατάστημα, όπως αυτός
ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και το ωράριο απασχόλησης αυτών, ο οποίος εκτυπώνεται από το
πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του Υπουργείου
Εργασίας («ΕΡΓΑΝΗ»).
δ. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή γνωστοποίηση εγκατάστασης, στην περίπτωση απαλλαγής από την
υποχρέωση έγκρισης εγκατάστασης, που να έχει εκδοθεί
από την αρμόδια υπηρεσία της Οικείας Περιφέρειας, για
τα πρόσωπα της περ. α΄ της παρ. 2.
3. Κατόπιν εξέτασης της πληρότητας και ορθότητας
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, αυτά αποστέλλονται με έγγραφο του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών στον οικείο Περιφερειάρχη για
την έκδοση εγκριτικής απόφασης για τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του
ενδιαφερόμενου. Στο έγγραφο του Γενικού Διευθυντή
Μεταφορών και Επικοινωνιών διατυπώνεται γνώμη περί
της σκοπιμότητας χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας
του αυτοκινήτου, με παράλληλη διαβεβαίωση ότι ο αιτών υπάγεται στα δικαιούμενα πρόσωπα του άρθρου 2.
Για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα μεταφοράς επιβατών για την εξυπηρέτηση του καταστατικού τους σκοπού. Η απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη είναι προαπαιτούμενη για την
ταξινόμηση και τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας
(άδεια και πινακίδες) στο Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητο.
4. Κατά την ταξινόμηση και τη χορήγηση στοιχείων
κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) κατατίθενται και τα
λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
5. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας που χορηγείται
στους δικαιούχους του άρθρου 2 πρέπει απαραιτήτως
να συμπληρώνονται:
α. στον χώρο των παρατηρήσεων και πέραν των άλλων
τυχόν παρατηρήσεων (1η στήλη της ΟΨΗΣ Β΄) η παρατήρηση «ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΑΡ’ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», κάνοντας χρήση
του κωδικού 100 του συστήματος αδειών κυκλοφορίας
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
β. στον εθνικό κωδικό 28 (είδος αμάξης) ο κωδικός 112
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ, για τις περιπτώσεις που
προορίζονται για την μεταφορά ατόμων με αναπηρία,
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ή ο κωδικός 222 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑ, για τις λοιπές περιπτώσεις των
δικαιούμενων προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 της
παρούσας, ή ο κωδικός 102 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι υπό στοιχεία Α οικ 22660/2153/
27.5.2010 (Β΄ 844), οικ 8250/826/8.3.2011 (Β΄ 453), Οικ.
Α-16349/1676/24.5.2013 (Β΄ 1329) και οικ. Α-76222/
5119/11.1.2017 (Β΄ 243) υπουργικές αποφάσεις.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 43677/K6
(2)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΙΝ.Ε.Σ.Α.μεΑ Κ.Δ.Β.Μ. 2» του φορέα «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ &
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Α.Μ.Κ.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016»(Α΄ 222) και ιδίως το άρθρο
πρώτο, παρ. Θ.
2. Τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254), όπως η παρ. δ΄ προστέθηκε
με το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
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συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α΄ 48).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
(Α΄ 193).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19.12.2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, τη 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 Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄ 6030).
6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19.12.2018 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «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» (Β΄ 6030).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.1.2021 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ).
12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.1.2021 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 64ΟΗ46ΜΤΛΗΥΤΡ).
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13. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.1.2021 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση
υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά
Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
14. Την υπό στοιχεία Κ1/150909/5.11.2020 αίτηση
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Α.Μ.Κ.Ε.», με τα συνημμένα
δικαιολογητικά.
15. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/1673/27.1.2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
433/26.1.2021 συνεδρίασης.
16. Την υπό στοιχεία Κ6/41986/12.4.2021 δήλωση του
αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Α.Μ.Κ.Ε.», ότι επιθυμεί την εξέταση της υπό στοιχεία Κ1/150909/5.11.2020
αίτησής του, όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις
διατάξεις αυτές.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΙΝ.Ε.Σ.Α.μεΑ - Κ.Δ.Β.Μ.
2» και κωδικό 202 + ΑΠ, στο νομικό πρόσωπο με την
επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Α.Μ.Κ.Ε.»
με δομή στη διεύθυνση ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3, ΤΚ. 10439, ΑΘΗΝΑ,
με δυναμικότητα 109 άτομα και με πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/
1673/27.1.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί
θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου
169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η χορήγηση της παρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με
τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις
30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω
διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Απριλίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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Αριθμ. 2385/Β4-509
(3)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των
δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας
Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις, έτους 2020, έγκριση χρησιμοποίησης
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής
τους, για το έτος 2021.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛ.Σ.Σ.) - Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38) και ειδικότερα την
περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14,
β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
δ. του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α΄ 94), παρ. Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας»,
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
στ. της υπό στοιχεία ΓΠ-400/27.8.2012 απόφασης της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής» (Β΄ 2390),
ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 85),
η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 201).
2. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, του εφαρμοστικού Κανονισμού υπ’
αρ. 198/2006, του τροποποιητικού υπ’ αρ. 822/2010 και
του υπ’ αρ. 1153/2014 σχετικά με τις στατιστικές για την
επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις, όσον αφορά
στα στοιχεία που συλλέγονται, τις απαιτήσεις δειγματοληψίας, ακρίβειας και ποιότητας.
3. Την υπό στοιχεία 22957ΕΞ2021 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
(Υ.Ο.Δ.Δ. 140 και 149)».
4. Τον Κανονισμό υπ’ αρ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισμό υπ’ αρ. 2015/759.
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5. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό να
καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
χωρίς αμοιβή για τα ερωτηματολόγια.
6. Την υπό στοιχεία 652/Α1-380/27.1.2021 (Β΄ 349)
κοινή απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Εσωτερικών για «Σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1.040
Ιδιώτες - Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα χιλιάδων
τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (70.499,28 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου
προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού έτους
2021 (KAE 0429.01).
8. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης έχουν εγκριθεί:
α. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0429,
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού έτους 2021, υπό στοιχεία 84/Α2-45/8.1.2021 (ΑΔΑ: ΩΥ9Μ6ΣΙ-ΝΗ5) με α/α
18, συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων
εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ και
εξήντα λεπτών (2.562.513,60 €), εκ των οποίων για την
διενέργεια της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις, από τον Ιούνιο μέχρι και τον
Αύγουστο 2021, έχει προϋπολογιστεί ποσό είκοσι οκτώ
χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ
λεπτών (28.198,48 €).
β. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0429, η
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού έτους 2021, υπό στοιχεία
96/Α2-57/8.1.2021 (ΑΔΑ: Ψ02Ρ6ΣΙ-Θ5Ρ) με α/α 30, συνολικού ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €),
εκ των οποίων για τη διενέργεια της Έρευνας Συνεχούς
Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις, από τον
Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2021, έχει προϋπολογιστεί ποσό σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
και ογδόντα λεπτών (42.300,80 €), αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια
της Έρευνας Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις
Επιχειρήσεις, έτους 2020.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Εργασίας της
Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και
Κόστους Ζωής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω
έρευνας.
2. Σκοπός της Έρευνας η οποία διενεργείται στο πλαίσιο των εναρμονισμένων κοινοτικών ερευνών, είναι να
καταγραφούν:
• το είδος των προγραμμάτων κατάρτισης που πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις
• οι κατηγορίες του προσωπικού που παρακολουθούν
τα προγράμματα
• η οικονομική δαπάνη και ο χρόνος που αναλώνεται
για επαγγελματική κατάρτιση
3. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση. Η έρευνα
έχει πενταετή περιοδικότητα. Η περίοδος αναφοράς
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των στοιχείων είναι το έτος 2020 (από 1.1.2020 έως
31.12.2020). Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και καλύπτει όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
B - Σ του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της
ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ-08, εκτός των κλάδων Ξ «Δημόσια
διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση»,
Ο «Εκπαίδευση» και Π «Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα». Κατά τον
σχεδιασμό της έρευνας εφαρμόστηκε η μονοσταδιακή
στρωματοποιημένη δειγματοληψία, με μονάδα έρευνας
την επιχείρηση με μέση ετήσια απασχόληση μεγαλύτερη
ή ίση των 10 ατόμων.
Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε στο στατιστικό
μητρώο επιχειρήσεων έτους 2018. Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 6.396 επιχειρήσεις και υπολογίστηκε
χωριστά σε κάθε στρώμα που δημιουργήθηκε από 20
ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και 3 τάξεις μεγέθους απασχόλησης (10-49, 50-249, 250+).
Το μέγεθος του δείγματος είναι τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζει αντικειμενικές και αμερόληπτες εκτιμήσεις των
ζητουμένων μεγεθών. Αναμένεται να συγκεντρωθούν
περίπου 4.120 ερωτηματολόγια επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 35,6% (2.276 επιχειρήσεις, περίπου) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
έρευνας, είναι εκτός πεδίου ή έχουν κλείσει.
Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ετήσια βάση, κατά διψήφιο κλάδο και ομάδες διψήφιων κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας και καλύπτουν το σύνολο της Χώρας.
Τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία της έρευνας θα αποσταλούν στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Eurostat).
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας με την ανάλογη διοικητική υποστήριξη
• Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμματος (software) για την εισαγωγή, επεξεργασία και
έλεγχο των στοιχείων της έρευνας
• Εκπαίδευση των ερευνητών για τον τρόπο συλλογής
των στοιχείων της έρευνας και την ορθή συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων
• Συλλογή στοιχείων
• Κωδικογράφηση των στοιχείων στα συλλεχθέντα
ερωτηματολόγια
• Εισαγωγή των ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονικό
αρχείο
• Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων
• Σύνταξη έκθεσης ποιότητος (quality report), η οποία
θα συνοδεύει τα αποτελέσματα της έρευνας και θα περιλαμβάνει τη μέθοδο που εφαρμόστηκε για την επιλογή
του δείγματος, τη συλλογή, επεξεργασία και πινακοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και τους
δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελεσμάτων
της έρευνας (σφάλμα δειγματοληψίας, μεροληψία κ.λπ.).
4. Η διενέργεια της έρευνας θα πραγματοποιηθεί κατά
την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι εργασίες των επομένων φάσεων της
έρευνας (έλεγχος, επεξεργασία, αποστολή των στοιχείων
και έκθεση ποιότητας στη Eurostat) θα ολοκληρωθούν
έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.
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5. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας
Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης στις Επιχειρήσεις
θα χρησιμοποιηθούν:
• υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση
ΙΔ/ΑΧ, με δυνατότητα μετακίνησης εντός έδρας - εκτός
γραφείου, εκτός έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα
και τις Κυριακές, κατόπιν σχετικής απόφασης, για εκπαίδευση στον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
και για τη συλλογή ερωτηματολογίων της έρευνας. Οι
υπάλληλοι θα μετακινούνται για συλλογή μόνο όπου δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα ιδιωτών - συνεργατών.
• μέχρι 500 ιδιώτες - συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά το στάδιο της συλλογής των ερωτηματολογίων.
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Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα γίνει
με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η αμοιβή των
οργάνων της έρευνας καθορίζεται ως εξής:
α. Για τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν να μην πληρούν
τις προϋποθέσεις της έρευνας, είτε είναι σε αδράνεια,
είτε κλειστές ή εκτός πεδίου, (ποσοστό περίπου 35,6%
επί του συνόλου - υπολογίζονται στις 2.276 ) οι ιδιώτες συνεργάτες θα αμειφθούν με τρία ευρώ και οκτώ λεπτά
(3,08) για κάθε μία.
β. Για τις επιχειρήσεις που θα ερευνηθούν, (ποσοστό
περίπου 64,4% επί του συνόλου - υπολογίζονται στις
4.120) οι ιδιώτες - συνεργάτες θα αμειφθούν με δεκαπέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (15,41) ανά πλήρως
και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

Αναλυτικά η δαπάνη για το 2021 [(α) από 1.6.2021 μέχρι 31.8.2021 το 40% -4.120χ40%=1.648, 2.276χ40%=910
των δελτίων και β) από 1.9.2021 μέχρι 31.12.2021 το 60%- 4120χ60%=2.472,2.276χ60%=1.366 των δελτίων)]:
Έρευνα
Αμοιβή για το
πλήθος
δαπάνη περιόδου δαπάνη περιόδου
Συνεχούς
ερωτηματολόγιο ερωτηματολογίων
1.6.20211.9.2021Επαγγελματικής
σε ευρώ
31.8.2021,
31.12.2021,
Κατάρτισης στις
(2)
σε ευρώ
σε ευρώ
επιχειρήσεις
(1)
(3+4)
(3)
(4)
Πλήρη
Ερωτηματολόγια

15,41

4.120
(1.648+2.472)

Επιχειρήσεις
κλειστές και
εκτός πεδίου
έρευνας

3,08

2.276
(910+1.366)

1. 648x15,41=
25.395,68 €

2. 472X15,41=
38.093,52 €

(25.395,68+
38.093,52)=
63.489,20 €

910χ3,08=
2.802,80 €

1.366x3,08=
4.207,28 €

(2.802,80+
4.207,28) =
7.010,08€

42.300,80 €

70.499,28 €

Συνολική
δαπάνη για
6.396
28.198,48 €
Ιδιώτες Συνεργάτες
κατά το 2021:
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Απριλίου 2021
O Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σύνολο
δαπάνης
(3)+(4)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02017932904210008*

